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Abstract 

Denna uppsats ämnar, att med bakgrund i den analytiska psykologin, analysera jag-

utvecklingen hos Luke Rhinehart, huvudkaraktär i George Cockcrofts berättelse 

Tärningsspelaren. Uppsatsen redogör för protagonistens psyke med hänvsning till citat ur 

berättelsen, och diskuterar dessa citat med bakgrund i den analytiska psykologin. Målet är 

att förstå protagonistens förhållande till tärningen, och däri finna vilka psykiska krafter 

som är aktiva och som bidrar till den underkastelse berättelsens protagonist företar sig i 

kombination med tärningen. 
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Inledning 

Denna uppsats är tänkt som en religionspsykologisk litteraturanalys av George 

Cockcrofts berättelse Tärningsspelaren. 

   Jag ämnar att med hjälp av Carl Gustav Jungs teorier kring det mänskliga psyket 

analysera jag-utvecklingen hos berättelsens huvudkaraktär, Luke Rhinehart, i takt med 

dennes ökande beroende till tärningen. Huvuddelen av min uppsats centrerar därför kring 

berättelsens protagonist, och målet är att med begrepp funna inom den analytiska 

psykologin, med betoning på jaget, arketyperna och individuationsprocessen, analysera 

hur berättelsens protagonist kan bli så beroende av tärningens utfall. 

   George Cockcroft använder sig i boken av pseudonymen Luke Rhinehart, och 

berättelsen är skriven med en uttrycklig önskan om att motsvara en självbiografi.1  

Jag kommer därför att hänvisa till Luke Rhinehart fortlöpande genom texten, och 

undviker i största möjliga mån att tala om författaren som Cockcroft. En viss information 

om författaren George Cockcroft finner dock läsaren under rubriken Aktuell forskning. 

   Luke Rhineharts berättelse har ett grundantagande som gör gällande att alla människor 

är utrustade med en mängd personligheter. Att vi är mångfacetterande, och att alla dessa 

personligheter måste komma till uttryck för att vi som människor skall uppnå totalitet. 

Detta sker genom tärningen, som utefter val givna av spelaren slumpmässigt väljer ut en 

handling, eller en personlighet som utövaren skall tillgodogöra sig. 

   Avslutningsvis är det min förhoppning att uppsatsen skall bidra till att fördjupa läsarens 

kunskap kring den analytiska psykologin, och dess förfader Carl Gustav Jungs syn på det 

mänskliga psyket. Förhoppningsvis skall läsaren också uppmärksamma de uppenbara 

fördelar religionsvetenskapen har att bidra med när det kommer till textanalys och 

textförståelse. Jag uppmanar också de läsare som finner sig dragen till de resultat som 

presenteras i analysen att ta sig tid att läsa berättelsen. Sin våldsamma och hedonistiska 

karaktär till trots inbjuder den till en intensiv resa i ett agiterat och nihilistiskt samhälle. 

 

 

 

                                                             
1
 Rhinehart 2007:9  
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Sammanfattning av berättelsen 

Berättelsens huvudkaraktär är en psykiatriker vid namn Luke Rhinehart. Uppenbart illa 

berörd av sin tillvaro, med en ökad tristess och en vilja att ta livet av sig själv och andra, 

finner han sig i en depression som utåt sett har att göra med författandet av en bok, men 

som i själva verket är, med huvudkaraktärens egna ord:  

 

[...] ett symptom på en allmän förstoppning i själen och som byggts upp under en längre tid.2 

 

För att råda bot på denna tristess och olyckliga tillvaro finner han sig en dag dragen till 

tärningens utfall. Författaren beskriver hur han börjar undersöka de möjligheter han har i 

att förgöra sin personlighet, och istället ge uttryck för sina övriga impulser. 

   Detta blir början på en resa som kommer att föra bokens protagonist till samhällets 

bottenskikt och upp igen, och fortlöpande tvinga honom att utveckla nya teorier och 

förordningar kring sitt tärningsliv. Teorier och förordningar som bitvis bryts ned i takt 

med att bokens protagonist ger tärningen alltfler skadliga och hedonistiska beslut. 

   Många av dessa beslut får ödesdigra konsekvenser för protagonistens tillvaro, och en 

gemensam nämnare i alla dessa beslut är att huvudkaraktärens uppfattning kring sig själv 

alltmer bryts sönder. Mot bokens mittparti är han inte längre någon egen individ, utan 

endast de individer och de karaktärsdrag han valt att tilldela tärningen att slumpmässigt 

välja ut åt honom. 

   Berättelsen innehåller flertalet karaktärer, som alla kan ses fungera avgörande 

för huvudkaraktären, Luke Rhineharts, begreppsvärld omkring tärningsteorin. Bland 

dessa är det främst Lukes kollega, Jake Ecstein och dennes fru Arlene som är värda att 

omnämnas, då den förstnämnda i mångt och mycket fungerar som en antagonist, som 

sedan väljer att leva tärningslivet, och den sistnämnda som en katalysator då hon i bokens 

inledningsskede blir våldtagen ur ett av Luke skapat alternativ. 

   Berättelsen följer sedan, mestadels kronologiskt, Lukes utveckling från omtyckt 

tvåbarnsfar till illa omtyckt, agiterande och slumpmässigt handlande individ. Den 

innehåller en rik flora av psykologisk och religiös terminologi, och diskuterar ofta, ibland 

med en humoristisk distans, möjligheterna i att helt bryta ned vanemönstret, och ersätta 

detta med en slumpmässigt handlande individ. 

                                                             
2
 Rhinehart 2007:11 
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   Mot historiens slutskede finner sig Luke indragen i processer där rättsväsendet är 

honom hack i häl, och med ett ökat beroende till tärningens utfall kämpar han för att 

undkomma tillfångatagande. I takt med denna flykt stiftar bokens huvudkaraktär också 

bekantskap med Linda Reichman, en tidigare patient med vilken han bildar världens 

första äkta tärningspar.3 

   Berättelsens slutrader beskriver hur Luke flyr från en klippavsats, och blir hängande i 

roten av ett vildvin med poliser både ovan och under sig. En bit högre upp ser han hur två 

möss börjar gnaga på roten. I ögonvrån upptäcker han samtidigt en planta, vilken beskrivs 

vara fylld av: [...] mogna, läcka jordgubbar. 4 Mot detta utbrister Luke en lycka över det 

nya alternativet. 

Uppsatsens disposition, frågeställning samt material 

Nedan följer information kring hur uppsatsens är disponerad, samt vilken frågeställning 

som skall besvaras. Jag nämner också något kring det material, i form av litteratur, som 

jag har använt mig av samt belyser vilken annan forskning på området som kan ses ha 

tjänat ett syfte i uppkomsten av denna uppsats. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning, där jag i stort förklarar vad uppsatsens mål är samt 

redogör för dess huvudsakliga innehåll. Därefter följer en sammanfattning av berättelsen.  

     Sammanfattningen åtföljs av information kring uppsatsens disposition, frågeställning 

samt vilket material som använts under forskningsprocessen. 

   Sedan följer en teoretisk del, där jag dels nedtecknar min arbetsmetod, men även 

nämner något kring hur jag angriper materialet. Detta åtföljs av ännu en teoridel, men där 

tonvikten istället är på den analytiska psykologin. Läsaren finner här information om det 

mänskliga psyket, arketyperna och individuationsprocessen. 

   Den efterföljande analysdelen ägnas åt att undersöka ovanstående frågeställning med en 

tydlig rubriksättning för var och ett av de psykologiska mönster som går att finna. 

Resultatet knyts sedan samman under rubriken Sammanfattande diskussion. 

                                                             
3
 Rhinehart 2007:251 

4
 Rhinehart 2007:338 
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Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att tydliggöra jag-utvecklingen hos Luke Rhinehart, 

protagonisten i berättelsen Tärningsspelaren. Jag ämnar också undersöka de arketyper 

som kan ses vara närvarande i utvecklingen av protagonistens jag, med huvudfokus på 

arketypen skuggan samt att belysa hur individuationsprocessen kan bidra med kunskap 

kring berättelsens huvudkaraktär och dennes situation. 

   Den övergripande frågeställningen blir således: Hur ser jag-utvecklingen ut hos Luke 

Rhinehart, med utgångspunkt i den analytiska psykologin. 

Material 

I min undersökning har jag arbetat med en nytryckt pocketutgåva av Tärningsspelaren, 

utgiven på svenska år 2007. Jag valde att läsa berättelsen i sin svenska översättning, då 

detta underlättar min förståelse och min närhet till texten då svenska är mitt modersmål. 

   Jag har, förutom Rhineharts berättelse, fokuserat på litteratur främst från inom det 

religionspsykologiska området. Bland dessa är det främst Ivar Alms Från Freud till Jung, 

som har bidragit med mycket konkreta beskrivningar av Jungs arbete.5  

   Även Febe Orést och hennes, Ondska, individuell och kulturell projektion, har tjänat 

med inspiration kring hur den analytiska psykologin kan tjäna som ingångspunkt i en 

diskussion kring berättande text eller bild. Desamma kan sägas om Torsten 

Rönnerstrands Arketyperna och litteraturen6 

   Jolande Jacobis bok, The Way of the Individuation, har bidragit med oerhört rik 

kunskap kring individuationsprocessen.7 Desamma kan sägas om Renos K. Papadopoulos 

och dennes The Handbook of Jungian Psychology, som lättast kan ses ha fungerat som en 

ingångspunkt kring en diskussion om jag-utvecklingen inom det mänskliga psyket.8 

   Jag har även funnit tydliga begreppsdefinitioner kring den jungianska psykologin i 

uppsatser skrivna av studenter på vitt skilda program. Bland dessa är det främst Carina 

Stigson och hennes Kroppen, en yttre manifestation av ett inre tillstånd, som fungerat 

som en utmärkt utgångspunkt, med tydliga och detaljerade beskrivningar kring 

                                                             
5
 Alm 1973 

6
 Rönnerstrand 1993 

7
 Jacobi 1965 

8
 Papadopoulos 2006 
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jungianska begrepp.9 

     Även Eva Hermanssons, En studie i synkroniciteten och individuationsprocessen: med 

utgångspunkt från C. G. Jungs definitioner, har bidragit med ett mycket fint avsnitt kring 

individuationsprocessen.10 

Aktuell forskning 

Jag nämnde inledningsvis att mycket lite finns skrivet kring George Cockcroft som 

person. Desamma gäller för hans verk Tärningsspelaren. Det går att finna flertalet 

artiklar på internet som behandlar författaren, däribland intervjuer i amerikansk 

dagspress. All annan information har varit knapphändig.  

   Det har därför varit svårt att tydliggöra ett fundament att utgå ifrån i min analys av 

Luke Rhinehart. Vad som däremot kan vara av vikt att poängtera är att det finns 

forskning kring karaktärer som av omvärlden kan upplevas som hedonistiska och 

nihilistiska. Jag tänker främst på Ola Sigurdson, och dennes analys av Tyler Durden, 

antagonisten i David Finchers filmdramatisering av Fight Club. De karaktärsdrag som 

Luke Rhinehart bär har vissa likheter med Tyler Durden, den sistnämnde analyseras av 

Ola Sigurdson i hans bok, Världen är en främmande plats.11 Sigurdsons analys av Tyler 

Durden har vissa likheter med den jag ämnar göra av Luke Rhinehart, men kopplingen 

sinsemellan är egentligen inte analysen, utan den syn på världen som de båda 

karaktärerna omfamnar. Denna syn kan enklast benämnas som ett avståndstagande från 

världsordningen. Sigurdsons forskning kan därför tjäna som ingångspunkt i arbeten 

omkring karaktärer som av omvärlden kan upplevas som nihilistiska. 

   Författaren Joseph W.T Redfearns My Self, My many selves12 får avslutningsvis agera 

inspiration till fortsatt forskning inom området. I stort behandlar Redfearns bok, likt titeln 

antyder, den mängd personligheter vi har inom oss. Den är skriven med utgångspunkt 

från Freud och Jung, och försöker däremellan finna en balansgång, där författaren bidrar 

med insikter kring sin egen livssituation och belyser denna i bakgrund mot utvecklingen 

av sub-personalities. Redfearns bok kan mycket väl lämpa sig för en fördjupad förståelse 

för den pragmatiska tanke, att människan är mångfasetterande, som Luke Rhinehart 

presenterar i Tärningsspelaren. 
                                                             
9
 Stigson 2008 

10
 Hermansson 2008 

11
 Sigurdson 2003 

12
 Redfearn 1994 
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Min metod samt hur jag bearbetar materialet 

Hermeneutisk metod 

Den metod jag använder mig av i uppsatsen benämns hermeneutisk. Metoden har en 

mängd förgreningar, vilka alla har gemensamt att tonvikten ligger på tolkningen. Jag har 

dock valt att inte följa någon av de många förgreningar metoden mynnar ut i, utan istället 

valt att åtfölja dess övergripande syfte, vilket kan artikuleras som ett tillvägagångssätt där 

jag, som läsare, närmar mig texten med en uppfattning om att jag skall tolka dess 

innebörd. Att jag ska utkräva av texten vad den än kan tänkas förmedla. Tolkningen sker 

mellan textens helhet till dess detaljer, och från dess detaljer till dess helhet. Metoden 

innebär också att jag som läsare kan tolka texten utifrån dess egna referensramar.13  

   I sin bok, Vetenskapsteori, nämner Göran Wallén något kring hermeneutiken, och 

påpekar också, likt jag redan nämnt, att metoden innebär en tolkning av:   

 

[...] innebörden i texter, symboler, handlingar [...] den som tolkar har en förförståelse i form 

av språklig och kulturell gemenskap. Denna förförståelse behöver också artikuleras och göra 

medveten.14 

 

Att arbeta hermeneutiskt är alltså att tolka ett material, och vid behov artikulera den 

förförståelse jag kan ha kring materialet. Hermeneutiken förutsätter nämligen att jag som 

subjektiv åskådare har en inblick, eller en uppfattning kring ett begrepp, och att denna 

uppfattning kan komma att prägla min forskning. Genom att kräva att denna uppfattning, 

vid behov artikuleras, uppnår hermeneutiken en balans mellan att vara subjektiv, alltså att 

tycka något baserat på egna uppfattningar, och att vara objektiv, att tycka något med 

distans till de egna uppfattningarna. 

Hur jag bearbetar materialet 

I min läsning av Tärningsspelaren närmar jag mig alltså innehållet med en hermeneutisk 

metod. Detta innebär att jag har en förförståelse för min egen uppfattning av texten, och 

artikulerar denna vid behov. Samtidigt innebär den hermeneutiska metoden att jag tolkar 

                                                             
13

 Nationalencyklopedin, NE under sökordet hermeneutik 
14

 Wallén 1996:33 
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textens innehåll, och denna tolkning är främst inriktad på att låta framträda de stycken 

eller citat i berättelsens som jag ser kan visa på karaktärens jag-utveckling, eller där det är 

möjligt att applicera Jungs teorier kring det mänskliga psyket. 

   I min läsning av Tärningsspelaren har jag därför gång på gång läst berättelsen, 

markerat nödvändiga passager som kan tänkas vara intressanta ur den analytiska 

psykologins synvinkel, och ständigt sökt efter ett innehåll som jag uppfattar är möjligt att 

analysera med bakgrund i denna forskningsinriktning. All läsning har således präglats av 

den analytiska psykologin som referensram och det innehåll jag presenterar i uppsatsen är 

i största möjliga mån utvalt för att kronologiskt kunna visa på protagonistens jag-

utveckling. 

   Då mitt arbete närmast går att likna vid en litterär analys ämnar jag inte ge någon djup 

genomgång kring den analytiska psykologin. För den intresserade rekommenderar jag 

boken Mitt liv, där Jung redogör för sitt arbete, och presenterar många av de begrepp som 

kan ses vara bärande för denna forskningsinriktning.15 

   Jag kommer därför i mitt teoriavsnitt främst inrikta mig på begreppen jaget, arketyperna 

samt individuationsprocessen. Om dessa begrepp i min analys inte blir helt uttömda beror 

det dock inte på begreppens bristande innehåll, utan skall snarare ses som en konsekvens 

av att min analys av Rhineharts berättelse endast är baserad på bokens protagonist, och 

inte på några omkringliggande karaktärer, händelser eller bakgrundhistorier kring 

protagonisten som sådan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 Jung 1979 
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En översikt av den analytiska psykologin 

Jag kommer nedan att kort nämna den analytiska psykologin, för att sedan redogöra för 

de begrepp som Carl Gustav Jung har bidragit med. Redogörelsen är inte på något sätt 

heltäckande, men innehar ändå beskrivningar av de begrepp samt begreppens funktioner i 

den mån de återfinns i min analysdel. 

   Jag inleder med en övergripande diskussion kring den analytiska psykologin, för att 

därefter redogöra för vad jaget, arketypteori och individuationsprocessen är för något. 

Definition av den analytiska psykologin 

Febe Orést skriver i sin bok, Ondska – individuell och kulturell projektion att grunderna i 

den analytiska psykologin är att människans psyke består av det medvetna, det 

omedvetna och det kollektivt omedvetna. 16 

   Att föreställa sig vårt psyke som en cirkel kan underlätta förståelsen för dessa begrepp.  

I cirkelns ytterkanter finner vi det som för oss människor är personligt och medvetet. 

Sådant vi upplever, kommer ihåg, eller känner igen. Nästa steg är sådant som för oss 

människor är personligt, men omedvetet. Detta är ofta upplevelser vi valt att förtränga 

bort ur vårt medvetande då de har uppfattats skadliga. I cirkelns mitt finner vi sedan 

återigen det som är omedvetet, men nu inte längre bara för den enskilda individen, utan 

istället för alla människor som lever och andas. Detta gemensamma omedvetna, som 

präglar alla människor och som finns djupt rotat i vårt inre, benämns det kollektivt 

omedvetna. 

   Människans psyke kan alltså ses vara uppdelat i en medveten del, och två omedvetna 

delar. För att en människa skall uppnå en helhet kräver det att hon medvetandegör de 

omedvetna delarna av sitt psyke, och därigenom kommer till insikt om vem hon är.  

Denna insikt pågår ständigt, men når sin kulmen då människan försätter sitt jag, sitt 

medvetande i en relation med Självet, en arketyp i vårt omedvetna som kan sägas vara 

uppfattningen om att vi, som människor, är tänkande och levande17, skilda från mängden 

men ändock gemensamma. Eller, likt Torsten Rönnerstrand skriver i sin bok, Arketyperna 

och litteraturen, vara föreningen mellan vårt medvetna och vårt omedvetna.18 

                                                             
16

 Orést 2009:59 
17

 Nationalencyklopedin, NE under sökordet självet 
18

 Rönnerstrand 1993:15 
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Jaget 

Jaget är själva kärnan i vår medvetna del av psyket. Om vi återgår till cirkeln, kan jaget 

sägas motsvara hela cirkelns ytterkant. Orést nämner att jaget har en huvudfunktion i de 

processer som pågår i vårt medvetande.19 

   Ivar Alm nämner i sin bok, Från Freud till Jung, att jaget uppkommer i den första delen 

av vår livscykel, och att det tillsammans med persona, den bild av oss vi visar utåt, skapar 

en anpassning mellan det som är medvetet och det som är omedvetet.20 

   Mary Ann Matton lyfter också fram, i sin bok Jung and the human Psyche, att en av 

jagets främsta funktioner är att upprätthålla en kontinuitet för personligheten.21 

   Jaget är således den del av vårt medvetna, i ett större perspektiv underordnat hela vårt 

psyke, som agerar gränsvakt mellan den yttre och den inre verkligheten. Jaget 

upprätthåller en stabil verklighetsuppfattning, och söker hela tiden uppnå en balans med 

de omedvetna delarna av vårt psyke, främst arketypen Självet. 

   De svårigheter jaget kan ställas inför är många, men bland dessa är det främst 

identifikationen med arketyperna som löper störst risk att påverka individen negativt.  

Papadopoulos skriver om jaget i boken, The Handbook of Jungian Psychology, att om 

detta identifierar sig med arketyperna, exempelvis persona, riskerar individen att leva sitt 

liv med en falsk identitet, och their own inauthentic biography. 22 Den livshistoria som 

individen upplever sig ha är alltså grundad i en identifikation med en persona. 

Desamma kan sägas om ett jag som identifierar sig med arketypen skuggan, alltså de 

omedvetna delarna av psyket som innehåller mindre önskvärda egenskaper. Denna 

individ kan komma att skapa hinder för sig själv och inför omgivningen och [...] make an 

unfavourable impression[...].23 En identifikation med skuggan kan således leda till att 

individen, ofta omedvetet, försätter sig i situationer där denne kan uppfattas som elak. 

Slutligen, ett jag som identifierar sig med arketypen Självet riskerar att hamna i en, vad 

Helmut Hark i sin bok, Jungianska grundbegrepp från A till Ö, benämner vara en  

psykotisk uppblåsthet.24 Uppblåstheten innebär då att jaget identifierar sig med en arketyp 

som sägs motsvara psykets helhet. Detta kan leda till storhetsvansinne.  

                                                             
19

 Orést 2009:248 
20

 Alm 1973:140 
21

 Matton 2005:20 
22

 Papadopoulos 2006:100 
23

 Papadopoulos 2006:100 
24

 Hark 1993:205 
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Arketyper som uppfattningsmönster 

En arketyp är, likt Ivar Alm skriver i sin bok Från Freud till Jung, närmast att likna vid 

ett uppfattningsmönster. 25 Detta uppfattningsmönster är alltså någonting vi alla 

människor delar gemensamt, då de är placerade i det kollektivt omedvetna, och samtidigt 

är det mönster vi sällan skådar annat än när de, genom exempelvis 

individuationsprocessen, kommer till uttryck då en individ projicerar, riktar, ett beteende 

utåt baserat på rörelser i psyket. 

   En arketyp kan dock vara annat än ett beteendemönster. Mary Ann Mattoon berör detta 

i sitt arbete, Jung and the Human Psyche, där hon nämner att arketyper enklast kan 

förstås som ett adjektiv, arketypiskt. Det vi människor upplever är alltså inte arketypen 

som sådan, utan istället dess effekter.26 Vi kan alltså dels uppleva någonting baserat på en 

arketyp, men vi kan även handla utefter en arketyp. I viss mån kan det dock vara 

instinkter som styr vårt handlande, något som Mattoon liknar vid att en man kan uppfatta 

en kvinna som gudomlig baserat på en arketyp, medan den sexuella laddningen härrör 

från en instinkt. 

   De arketyper som förekommer i vårt kollektiva medvetande har Carina Stigson, i sin 

uppsats Kroppen, en yttre manifestation för ett inre tillstånd, rangordnat. 27 Jag använder 

mig av hennes urval då det lämpar sig väl för min analys, men väljer att lägga 

tyngdvikten vid arketyperna persona, skugga, anima och animus samt självet. 

 

Persona: 

Stigson skriver om persona att denna fungerar som en sorts mask mellan individen och 

samhället. 28  En likande analys gör även Peter Connelly, men han nämner också att 

individer kan ha flera olika persona för olika sociala roller och situationer.29 

Persona står också, likt Orést nämner i sin forskning, i kontrast mot skuggan.30 

 

Skuggan:    

Om skuggan skriver Rönnestrand att denna innehåller de primitiva och animaliska drifter 
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vi har inom vårt omedvetna.31  

   Då jag ovan hänvisade till att skuggan kan vara personans motpol innebär detta att 

skuggan också kan existera i vårt personligt omedvetna. Den innehåller då de 

karaktärsdrag eller upplevelser vi faktiskt har upplevt i vårt liv, men som vi sedan 

förträngt. Även Alm är inne på samma linje32 

Också Papadopoulos nämner att skuggan som begrepp ofta går att uppfatta som en 

personlig, en kollektiv och en omedveten sådan.33 

 

Anima och animus: 

Kan kort förklaras som personifikationen av manligt och kvinnligt. Denna arketyp 

grundar sig i, som Rönnestrand skriver, att mannens själskomponent innehåller en bild av 

kvinnan (anima), och kvinnan själskomponent innehåller en bild av mannen (animus). 

Dessa bilder projiceras, riktas, sedan mot gemene part och attraktion uppstår i och med 

identifikationen.34 

 

Självet:  

Den sistnämnda arketypen innehar en särskilt viktig roll i det mänskliga psyket. Helmut 

Hark skriver, i sin bok, Jungianska grundbegrepp från A till Ö, att självet kan uppfattas 

vara totaliteten i det mänskliga psyket.35      

   Hark nämner vidare att Självet och jaget alltid skall stå i ett: kompensatoriskt 

förhållande.36 Detta innebär att jaget och Självet skall ha ett utbyte. Självet 

tillhandahåller åt jaget en känsla av individualitet och helhet.  

   Självet är således mycket mer än bara en arketyp. Mary Ann Mattoon gör följande 

jämförelse i sin bok, Jung and the Human Psyche: 

 

The Self is the center of the personality, comparable to the sun in the solar system – the 

source of all the system’s energy. The ego is to the Self as the earth is to the sun.37 

 

   Citatet belyser en viktig faktor i den analytiska psykologin, nämligen förhållandet 
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mellan jaget och Självet. Jaget är beroende av Självet för att fungera. En dysfunktionell 

relation mellan Självet och jaget leder till, likt Stigson nämner, att balansen mellan det vi 

uppfattar oss vara, jaget, och det vi utåt sett låter visa upp, persona, rubbas.38 

Jacobi skriver om denna dysfunktionella relation mellan jaget och Självet, och påpekar att 

den kan leda till: 

 

It produces an inflatation of the ego, because the ego is then not separated form the figures in 

the unconscious and is still wholly contained in the Self, identical with it, which amounts to 

megalomania.39 

 

Den uppmärksamme läsaren börjar nu se ett mönster. Vad Jacobi skriver innebär i stort 

desamma som vad Helmut Hark nämnde är faran med att inte lyckas sammanlänka jaget 

med Självet, något som även Stigson påpekade. En dysfunktionell relation med bakgrund 

i ovanstående citat innebär således att jaget inte distanserat sig från Självet, utan låter sig 

påverkas av det omedvetna i form av arketyper eller upplevelser. Denna påverkan kan 

ofta leda till megalomani, alltså storhetsvansinne.40 

      Jacobi nämner vidare att många människor lever livet utan att någonsin komma i 

medveten kontakt med Självet, något som kan innebära komplikationer. Vi kan då möta 

Självet, det som gör oss unika, den samlade delen av vårt omedvetna psyke, som ett 

främmande objekt. 

Individuationsprocessen 

Rönnerstrand skriver om individuationsprocessen att denna är pendlingen mellan det 

omedvetna och det medvetna.41 Alm nämner därtill att ordet individuation kan översättas 

och liknas till ordet självförverkligande.42 Slutligen beskriver Connolly hur 

individuationen är den process människan måste genomgå för att uppnå en psykologisk 

mognad, där hon konfronterat sina arketyper och sedan integrerat dessa i sin 

personlighet.43 

   Eva Hermansson skriver, i sin uppsats En studie i synkroniciteten och 
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individuationsprocessen att individuationen strävar efter att uppnå ett fungerande 

förhållande mellan det medvetna och det omedvetna planet.44  

Detta förhållande är således balansen mellan det medvetna och det omedvetna, med allt 

vad det innefattar av arketyper och omedvetna strömningar. När individen känner en 

fullständig koppling till Självet, till det väsen det innebär att vara människa, då har också 

denna individ uppnått individualitet. 

   Rönnerstrand exemplifierar individuationsprocessen med att barnet, i sina unga år, är 

fullt beroende av arketyperna. Den vuxne kämpar sedan istället med att anamma 

arketyperna på sitt medvetna plan, vilket Rönnerstrand väljer att kalla en:  

[...] intellektualisk medvetenhet.45 Individuationsprocessen syftar alltså till att göra 

individen hel genom att sammanlänka de motsatser, alltifrån persona till skugga och från 

anima till animus, till en helhet i människans psyke, och därigenom skapa ett harmoniskt 

tillstånd. 

   Processen kan sägas bestå av två delar, där den första delen motsvaras av en initiation i 

den yttre verkligheten,46 och den andra innebär en initiation i den inre verkligheten.47  

   I den första delen konstruerar individen ett jag med ett motsvarande persona, för att i 

den andra delen återgå till den inre verkligheten och tampas med det omedvetna för att 

göra detta medvetet.48 Resultatet blir en koppling mellan det omedvetna och det 

medvetna, vilket jag uppfattar är en av grundvalarna i den analytiska psykologin. 

Individuationen expanderar medvetandet. 

   De arketyper som individen möter under sin individuationsprocess är alla de arketyper 

jag hittills tagit upp, men anima och animus är i denna process särskilt närvarande. 

Genom en kontakt med anima, det kvinnliga i mannens omedvetna, uppnår individen en 

länk till Självet vilket resulterar i en kärleksfull individ, med idérikedom och kreativitet.49 

En kontakt med animus, det manliga i kvinnans kollektivt omedvetna kan i sin tur leda 

till eftertänksamhet, reflexion och en kvinnlig form av andlighet.50 
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Luke Rhineharts personlighet utifrån den analytiska 

psykologin 

Jag har nu tydligt redogjort för de olika infallsvinklar som är möjliga i en analys av 

protagonisten Luke Rhinehart. De begrepp som upptagit teoridelen kommer nu att 

användas under analysen av berättelsens huvudkaraktär. Genom citat och 

styckehänvisningar ur Tärningsspelaren ämnar jag belysa dels Rhineharts beroende till 

tärningen, men också vad som sker i hans absoluta närhet i takt med att detta beroende 

accelererar. 

   Förekomsten av arketyperna skuggan och persona är, i protagonistens psyke, alltid 

närvarande, desamma gäller relationen mellan jaget och Självet. 

   Jag börjar således med att redogöra för protagonistens psyke, för att sedan skildra jag-

utvecklingen i förhållande till arketyperna persona, skuggan, Självet samt anima och 

animus. En fortlöpande diskussion kring individuationsprocessen går att finna inbäddad i 

analysen. 

En mental karta över Luke Rhinehart före tärningen 

Bokens protagonist är en mångsidig sådan. Jämte sitt yrke som psykiatriker uppfostrar 

han två barn tillsammans med sin fru, och undflyr vardagens tristess med marijuana och 

poker. Utifrån hans yrkesroll och den sociala ställning som hör samman med en högre 

utbildning, går det att benämna honom som övre medelklass. 

   Protagonisten bekänner sig också till zenbuddhismen, något som dennes kollegor starkt 

vänder sig emot. Luke nämner, i en intensiv diskussion med sin kollega, Dr Mann, att det 

för honom är omöjligt att i ord framställa vad det är han får ut från zenbuddhismen.51 

Omkring denna scen, som till viss del kan uppfattas vara ett crescendo för vad som sedan 

sker, att Luke påbörjar sitt tärningsspelande, uttrycker också berättelsens protagonist en 

misstro mot sin yrkesroll. Han nämner bland annat att: [...] all psykologi är totalt 

meningslös.52 Denna misstro mot sin yrkesroll, i kombination med ett intresse för 

zenbuddhismen, bedöms av protagonistens kollegor, däribland Dr Mann, som en: 
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idealiserad förväntan som till och med Zen säger är orealistisk.53 

Att protagonisten har, enligt sina kollegor, en orealistisk syn på människan kan ses 

fungera som en sorts katalysator för karaktärens tärningsspelande. Luke Rhinehart har 

tappat tron på sin egen yrkesroll, och har en motvilja i att acceptera de begränsningar han 

ser sitt yrkesutövande ge upphov till. Han vill inte längre identifiera sitt jag med sin 

persona, psykiatrikern. 

   Berättelsens protagonist nämner också, i den diskussion med med Dr Mann som ovan 

hänvisades, att psykologin måste kunna förändra människan på, enligt huvudkaraktären: 

[...] ett mer radikalt sätt än tidigare upptäckt.54 Denna önskan om en radikal förändring 

går att se, med bakgrund i protagonistens yrkesroll, som en ovilja i att fortsätta agera 

utifrån de givna ramar som yrkesrollen psykiatriker innefattar. Att inte längre behandla 

patienterna utefter givna mönster som syftar till att stabilisera deras jag, utan istället att 

bryta ned detta jag och istället skapa en fri55 människa. 

   När Luke påbörjat sitt tärningsspelande, vilket sker i och med en våldtäkt av kollegan, 

tillika grannen Jake Ecsteins fru, Arlene, beskriver karaktären denna upplevelse som om 

han vore styrd av en högre makt, en Gudarnas skapelse [...].56 Att tärningen omnämns 

som en högre makt är återkommande i berättelsen, och ger en tydlig fingervisning, anser 

jag, till att Luke helt och hållet förskjuter sitt beslutsförfattande till ett extern objekt, 

tärningen. I tärningen finner Luke de möjligheter han kan använda sig av för att bryta ned 

vad han benämner är sitt jag. Tärningen blir således inte bara det beslutförfattande 

organet, utan fungerar också som en sorts projektion. Genom tärningen projicerar, riktar, 

Luke sin personligt omedvetna skugga utåt, dels på ett sådant vis att det drabbar 

omgivningen, men också på ett sådant vis att det drabbar honom själv. Omgivningens syn 

på honom förändras. Han upplevs som oberäknelig. 

   Följande citat går att finna direkt efter att Luke våldtagit Arlene: 

 

Under de senaste månaderna hade allt jag sysslat med verkat meningslöst. Hade tärningen 

ändrat på det? Vad ville jag göra för något särskilt? Egentligen ingenting särskilt. Men i 

allmänhet? Överlämna makten åt tärningen! Bra. Men vad skulle den kunna bestämma? 

Allting. 

Allting? 
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Allting!57 

   Med ovanstående diskussion, samt avslutande citat, i bakhuvudet går det således ganska 

enkelt att skissera fram en bild av Luke Rhinehart före tärningsspelandet. Han lever i 

leda, upplever livet som en enda lång tristess och har tappat tron på sin yrkesroll. Han vill 

förändra någonting, men ingenting specifikt. Detta uppfattar jag, i min läsning av 

berättelsen, som en övergripande tro på tärningen som självgående. Att tärningen, när den 

väl är satt i rullning, automatiskt hjälper spelaren att axla nya roller och företa sig nya 

uppgifter i takt med att jaget blir alltmer svagt och mottagligt för impulser från det 

omedvetna. 

   Luke Rhinehart är således, före tärningen, försatt i en livskris. Tärningen är verktyget 

som skall hjälpa honom ur denna livskris. För gemene man, vilket även Lukes kollegor 

råder honom till, hade terapi av något slag varit nödvändigt. Men Luke, som själv är 

psykiatriker, har tappat tron på, vad han kallar, psykoanalysens förmåga att förändra 

honom.58 Han söker efter någonting annat. Någonting utöver honom själv. Tärningen blir 

där verktyget för att uppnå denna frihet, denna fullständiga, mänskliga skepnad. 

Jag-utvecklingen hos Luke Rhinehart i förhållande till persona 

Att bedöma jag-utvecklingen hos Luke Rhinehart kan till en början se sig omöjligt. Alla 

de uppfattningar kring sin personlighet som jaget gör, med hjälp av persona, som 

inledningsvis är psykiatriker samt familjefader, förväntas ju brytas sönder i takt med att 

tärningen påtvingar bokens huvudkaraktär nya roller eller förehavanden. 

     Det är ändå möjligt, hävdar jag, att med bakgrund i den ovanstående, mentala kartan, 

utgå ifrån att Luke Rhinehart befinner sig i en livskris. Inledningsvis i berättelsen 

beskriver bokens protagonist sin situation. Det är en beskrivning som både innefattar hans 

personliga åtaganden, såsom intressen och hobbies, men även familjära sådana som antal 

barn, deras ålder och deras förehavanden. Protagonisten beskriver också hur han uteslutits 

ur ett flertal psykiatriska förbund, och att han är på flykt från polisen, något han hoppas 

vara tills dess att han avslutat sin självbiografi.59 

     Följande går att läsa i inledningen: 
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Min önskan både som psykiatriker och tärningsspelare har varit att förändra den mänskliga 

personligheten. Min. Andras. Allas. Att ge människorna en känsla av frihet, spänning, glädje. 

Att återge livet samma chock vi upplever när vi för första gången känner marken under våra 

bara fötter i gryningen.60 

 

Vad är det då möjligt att utläsa ur detta citat? 

Först och främst kan vi konstatera att berättelsens huvudkaraktär är medveten om sin 

situation, och identifierar sig med denna, främst då han nämner att han både är 

psykiatriker och tärningsspelare. Denna identifikation med, å ena sidan sin privata roll, 

och å andra sidan rollen som tärningsspelare, tyder på att berättelsens huvudkaraktär har 

förmågan att besitta flera identiteter. Han erkänner således för läsaren att han iklär sig 

flera roller, som under läsningen av boken visar sig vara mycket polariserade gentemot 

varandra. 

   I uppsatsens teoretiska del, där jag nämnde något om de olika arketyperna, hänvisade 

jag till Orést som påpekat att persona och skugga ofta står i kontrast till varandra. 

Applicerar vi denna tanke på de två identiteter som bärs fram i ovanstående citat, den ena 

är psykiatriker, den andra är tärningsspelare, finner vi där ett tydligt mönster på den 

polarisering jag tidigare nämnde. Om psykiatrikern är en av de två persona Luke 

Rhinehart bär, den andra är rollen som familjefader, blir tärningsspelaren raka motsatsen 

till bägge dessa. Det kan således vara rimligt att antaga att tärningsspelaren på många sätt 

är Luke Rhineharts personligt, omedvetna skugga. Viljan att återge människan det hon en 

gång antas ha förlorat, sin frihet, tyder på att även huvudpersonen känner sig låst i detta 

tillstånd. Skuggan skulle således kunna vara denna vilja att bryta ned vanemönstret i att 

vara en psykiatriker. 

   Att skuggan tillåts en sådan plats i protagonistens medvetande gör samtidigt det 

gällande att det handlar om någon typ av defekt hos jaget. Denna defekt, som jag valt att 

benämna jag-svag, går att likna vid en obalans. Den yttrar sig, vilket jag tidigare nämnde, 

i att jaget identifierar sig i allt för hög grad med arketyper eller omedvetna strömningar i 

stil med den personliga skuggan. Denna identifikation sker då på grund av att jaget är i en 

obalans och inte kan fungera på ett godtyckligt sätt. 

   Berättelsens protagonist har således en jag-svaghet som innebär att jaget identifierar sig 

i en alltför stor grad med den personligt, omedvetna skuggan. Detta leder till en ond 
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spiral. Luke Rhinehart fjättrar sig från sin persona, psykiatriker, i takt med att hans jag-

svaghet tillåter skuggan att framträda. Den falska livshistoria som bl.a. Papadopoulos 

nämnde sker när ett jag identifierar sig i allt för stor grad med en persona, blir således 

mycket närvarande i protagonistens tillvaro. Där jaget förut identifierat sig med personan, 

sker nu en identifikation med skuggan. Men det finns inga belägg i berättelsen för att 

karaktären är medveten om detta skifte. Citatet ovan ger ju istället en fingervisning om att 

det är två persona som karaktären upplever sig ha, den ena som psykiatriker och den 

andra som tärningsspelare. 

   Lukes identifikation med, vad jag nämner är den personligt, omedvetna skuggan, 

tärningsspelaren, leder således inte nödvändigtvis till att jaget helt förgörs, utan förstärker 

istället jag-svagheten i ett jag som inte klarar av att urskilja denna skugga som någonting 

skadligt gentemot honom själv och omgivningen.  

Det går att finna stöd för denna hypotes i Rhineharts egen berättelse. 

 

Det var den där förbannade jagkänslans fel; den där jagkänslan som psykologerna säger att vi 

måste ha. Men tänk om [...] utvecklingen av jagkänslan är både normal och naturlig, men 

varken nödvändig eller önskvärd [...] Människorna måste försöka göra sig av med det 

misstaget och befria sig från denna jagkänsla. Människan måste lära sig trivas med att växla 

från den ena rollen till den andra, från ett värderingsmönster till ett annat. Människan måste 

befria sig [...].61 

 

Ovanstående citat belyser jag-utvecklingen 1/4 in i berättelsen. Luke har då påbörjat 

tärningsspelandet, och utvecklat teorier och regler kring hur han systematiskt skall iklä 

sig nya roller. Att människan antas bli befriad genom att ej åtnjuta jagets närvaro går det 

inte att finna något stöd för inom den analytiska psykologin. Som jag tidigare nämnt är 

jaget alltid närvarande som ett subjekt i vårt medvetande, och arbetar, likt Jacobi skriver, 

ständigt med att hantera all vår erfarenhet från den yttre och den inre världen. För att 

denna erfarenhet överhuvudtaget skall kunna iakttas måste den passera genom vårt jag.62 

   Lukes önskan om att bryta ned jaget skall således inte nödvändigtvis läsas ord för ord, 

utan istället analyseras med bakgrund i en önskan om en jag-svaghet. Denna jag-svaghet 

skall i så fall yttra sig på sådant vis att karaktären ser sig vara mottaglig för strömningar 

från den personligt omedvetna skuggan, och låta dessa strömningar inta rollen som 
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persona. Målet kan således antas vara att individens persona, det Luke visar utåt, skall 

uppfattas vara en fri människa så till vida att denna människa växlar från den ena rollen 

till den andra, vilket belyses i citatet.  

   Berättelsens protagonist vill alltså uppnå en känsla av att vara befriad från sitt jag, i den 

mån jaget tidigare identifierat sig med personan psykiatriker. Jaget skall nu istället vara 

ombytligt, och inneha möjligheten att axla flera olika roller i förhållande till de 

omedvetna strömningar som ger sig till uttryck i de val Luke tillhandahåller tärningen. 

Dessa val, som ofta syftar till att bryta individens vanemönster, förstärker Lukes 

identifikation med sin skugga, tärningsspelaren, eftersom varje val som bokens 

protagonist efterföljer leder till att skuggan får ett allt större utrymme. 

   Med bakgrund i detta går det således att se hur Luke Rhineharts persona är en mycket 

föränderlig sådan. Jacobi benämner denna egenskap som elasticitet. Författaren menar då 

på att en individs persona dels måste kunna anpassa sig till omvärlden på ett sådant sätt 

att den svarar mot vårt verkliga jag, men samtidigt måste jaget kunna urskilja en persona 

som får en allt större makt över jaget.63  

Jag-utvecklingen hos Luke Rhinehart i förhållande till skuggan 

Jag nämnde inledningsvis, med hänvisning till bl.a. Alm och Papadopoulos, att skugga i 

den analytiska psykologin kan anta tre former, varav två av dessa, den kollektiva samt 

den personliga, skulle komma att tjäna sitt syfte i denna uppsats. Jag ämnar därför kort 

redogöra för vilka situationer i berättelsen som den kollektiva skuggan går att finna 

aktiverad. Denna är nämligen mycket sällsynt, annat än i följande två exempel. 

   Den förstnämnda situationen är relativt övergripande. Det går nämligen, anser jag, att 

se den kollektiva skuggan aktiv i de uppmaningar till terapi som Lukes kollegor, 

däribland Dr Mann, förslår honom. Hans beteende stämmer således överrens med gängse 

uppfattning kring en individ i behov av behandling. 

   Den andra situationen då denna kollektiva skugga blir synlig går att finna i berättelsens 

inledande sidor, där Luke Rhinehart beskriver hur han uteslutits ur flera 

psykiatrikerförbund och suttit på mentalsjukhus två gånger.64 

Samhället har således sett det som sin uppgift att straffa Luke, och därigenom försöka 

rehabilitera honom till en god samhällsmedborgare. Antingen genom att råda honom, i 

                                                             
63

 Jacobi 1965:44 
64

 Rhinehart 2007:9 



24 

 

sin yrkesroll att underkasta sig terapi, eller att placera honom på ett mentalsjukhus. 

Det är således fullt möjligt att se en kollektiv skugga i Rhineharts berättelse som ständigt 

aktiv. Den ger sig till känna i berättelsen främst bland de övriga karaktärerna, de som 

existerar i periferin. Dessa karaktärer som motsvarar det kollektivt medvetna, själva 

samhället, och deras önskan om att placera Luke på ett mentalsjukhus alternativt råda 

honom till terapi, går att se med bakgrund i att han inte fogar sig utefter kollektivets givna 

ramar. 

     Lukes tärningsspelande är således inte endast ett förehavande som innefattar honom 

enskilt, utan även det resterande samhället i takt med att de beslut tärningen ger honom 

måste levas ut. När han lever ut dessa handlingar, eller axlar dessa roller, gör han det på 

ett sådant sätt att det övriga samhället uppfattar honom som en person i behov av hjälp. 

Hans beteende innebär att samhället, som en kollektiv enhet, skapar ett gensvar där hans 

beteende inte accepteras. 

   Med dessa två exempel lämnar jag således analysen kring det kollektiva medvetandet, 

och däri, den skugga som detta kollektiv anser att Luke har, och anlägger istället fokus på 

det som kallas vår personligt, omedvetna skugga. Likt jag tidigare nämnt innehåller den 

alla de karaktärsdrag eller upplevelser vi inte vill kännas vid. Jagets funktion blir då i vårt 

psyke att inte bara att upprätthålla en stabilitet mellan den medvetna och den omedvetna 

delen, utan också agera en förbindande faktor mellan den medvetna delen av psyket och 

skuggan placerad i det personligt omedvetna.65 Detta är vad jaget skall eftersträva att 

göra. Men i Luke Rhineharts fall är det inte riktigt lika enkelt, och berättelsens 

protagonist, hävdar jag, uppmuntrar sitt jag att bli instabilt och försvagat. Luke uppmanar 

sig själv att låta jagets funktion som gränsvakt överskridas, och istället för att förskjuta 

upplevelser som kan uppfattas som traumatiska till det personligt omedvetna, lyfter han 

istället fram dessa upplevelser och beteenden till sitt sin medvetna del av psyket och 

projicerar dem sedan utåt i roller och i beteenden. Jaget identifierar sig då med dessa 

beteenden och roller, vilket innebär att den personliga, omedvetna skuggan, synliggörs. 

     Berättelsens protagonist är således en mycket lättpåverkad karaktär. I och med att hans 

personligt, omedvetna skugga får tillträde till jaget, genom att jaget är ett försvagat sådant 

som identifierar sig med arketyperna, leder detta till att jagets funktion sätts ur spel. 

Jaget agerar då inte längre gränsvakt mellan att, utåt sett, aktivera en persona som bidrar 

till att karaktären ses som god, och inte heller agerar jaget gränsvakt och hindrar 
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omedvetna, negativa strömningar ur, exempelvis skuggan, från att framträda. Denna 

konsekventa ”bombardering” av omedvetna impulser, främst från den personligt 

omedvetna skuggan, leder till att jaget blir instabilt. 

   Ser vi således på Rhineharts berättelse med uppfattningen att den personligt omedvetna 

skuggan, dels kämpar för att existera i den medvetna sfären, men också har tillåtelse att 

fritt passera från det omedvetna till det medvetna, och därigenom bli ett med jaget, går 

det också enkelt att förklara hur Luke Rhinehart kan företa sig alla dessa omoraliska 

handlingar. Det är nämligen, för bokens huvudkaraktär, fullt möjligt att frigöra dessa 

omoraliska handlingar då de härrör från hans personligt omedvetna och fritt tillåts röra 

sig genom ett försvagat jag. Jaget identifierar sig sedan, likt jag tidigare nämnt, med dessa 

omedvetna strömningar, och uppnår därefter en skugga som vi kan kalla tärningsspelaren. 

Kontrasten blir således stor mellan Rhineharts persona, psykiatriker, och hans skugga, 

tärningsspelaren. 

Jag-uvecklingen hos Luke Rhinehart i förhållande till Självet 

Självet motsvarar, vilket tidigare nämnts, en helhet i det mänskliga psyket. Det är 

arketypen kring vilka alla andra arketyper rör sig. Självet är också den del av vårt 

omedvetna som står i kontakt med jaget, och med vilket jaget strävar efter att uppnå en 

harmoni med för att individen skall, som jag har uppfattat det, känna sig själv. 

   Vid en första anblick kan det således vara enkelt att avfärda Luke Rhinehart som en 

individ vilken omöjligen besitter en kontakt med sitt Själv. Det försvagade jaget och 

arketypernas makt över psyket, leder sällan till att jaget projicerar frågor inåt, något som 

annars är vanligt om jaget är villrådigt. Alla har vi väl någon gång upplevt en sitution 

som fallit oss ur händerna, men likväl är under kontroll utan att vi är medvetna om det. 

   I min läsning av Tärningsspelaren har tanken om tärningen som någon sorts helhet 

ständigt varit närvarande. Den enorma tillgivenhet som Luke visar tärningen, och den 

åtlydnad som följer med denna tillgivenhet, grundar sig i att tärningen står för någonting. 

Om frågan är vad tärningen står för, är det möjligt att svaret är Självet. 

   Torsten Rönnerstrand skriver, i anknytning till sin diskussion om Självet, om begreppet 

Mandala.
66

 Enligt honom är Mandala en geometrisk figur som vanligtvis har formen av 

en cirkel eller kub. Detta är någonting som även Jacobi berör, då författaren nämner att 
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Mandala är en symbol, vanligt förekommande i drömmar, som symboliserar psykets 

helhet.67
 

   Om tärningen i berättelsen har som syfte att motsvara denna Mandala, är det rimligt att 

antaga att individen når Självet med hjälp av tärningen. Med detta perspektiv går det att 

se hur arketypen Självet framträder på var och varannan sida. Hur det unika, det stabila i 

människan symboliseras av tärningen. Detta externa instrument mot vilket bokens 

protagonist vänder hela sin uppmärksamhet. Tärningen är för Luke Rhinehart en 

fullständig skepnad av det mänskliga psyket. Det är någonting han ser sig underordnat, 

men samtidigt befaller i och med att han tilldelar tärningen val och möjligheter som skall 

påverka hans eget liv. 

   Jacobi skriver mycket tankvärt kring den analytiska psykologins syn på Självet. Hon 

påpekar att Självet ofta framträder i situationer där psykets medvetna del finner sig 

villrådigt.68 

   I och med att Luke, inledningsvis i berättelsen, beskriver hur utled han är på sin tillvaro, 

framträder tärningen som en sorts räddare i nöden. Men tärningen framträder inte på ett 

av Gud utvalda platser. Det är snarare så att Luke söker efter en mening med sitt liv, hans 

medvetna del av psyket, hans jag, är villrådigt. I detta sökande finner han tärningen, och 

uppfattar den möjligtvis omedvetet som en symbol för helheten. 

   Tärningsspelandet blir för Luke en kontakt med Självet. Men denna kontakt och 

identifikation med arketypen leder också till megalomani, storhetsvansinne, då han i allt 

för hög grad identifierar, precis som med skuggan och persona, sitt jag med denna. 

   Identifikationen med Självet leder också till att Luke uppfattar tärningen som den enda 

verktyg med vilken han kan förverkliga sitt liv och uppnå den potential han anser finnas 

inneboende i människan i formen av våra undertryckta personligheter. Han iklär sig 

således rollen som en sorts frälsare, som med tärningens hjälp skall frigöra människan 

från hennes fångenskap.      
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Jag-utvecklingen hos Luke Rhinehart i förhållande till anima och 

animus 

Jag nämnde tidigare i teoridelen att de två arketyperna anima och animus är sina 

respektive motsatser. Där anima är det kvinnliga hos mannen, är animus det manliga hos 

kvinnan. Detta skapar inte bara en förståelse för gemene part, utan fungerar också som en 

sorts projektion. Mannen projicerar en arketypisk bild på kvinnan, som uppfattas falla 

inom ramen för denna arketyp tills dess att han lyckas frigöra sig från arketypen, och 

istället möter kvinnan på ett individuellt plan. 

   Då min uppsats är inriktad på bokens protagonist blir det således mycket svårt att finna 

innehåll där dessa två arketyper blir uppenbara. Luke företar sig nämligen ingenting 

särskilt kring en manlig eller kvinnlig arketyp, som kan göra gällande att han påbörjat 

någon typ av individuationsprocess. Inte heller går det att finna explicita diskussioner i 

boken som behandlar detta ämne. Luke försöker sällan projicera sin kvinnlighet på de 

kvinnor som finns omkring honom, och beter sig därför, uppfattar jag det, sällan utefter 

arketypen anima. Inte heller finner Luke det nödvändigt att medvetandegöra dessa 

arketyper för att uppnå en kontakt med sitt själsliv. 

   Om jag ändå, för diskussionens skull, ska försöka finna anima i boken är det främst i 

berättelsens sexscener som denna arketyp förekommer. Dessa är dock svåra att se inom 

ramen för individuationsprocessen. Att Luke företar sig spontan otrohet och agiterat sex 

är snarare ett gensvar på samhällets förakt mot denna typ av aktivitet, snarare än som 

något sprunget ur en omedveten arketyp. Ett rimligt antagande kan dock vara att 

berättelsens huvudkaraktär misslyckats med sin individuation, då denne istället för att bli 

medveten om anima som en del av psyket, där dess krafter kan ses som helande, istället 

karnaliserar anima och vad han uppfattar vara det kvinnliga genom att våldföra sig på 

detta.  

   Det går att finna stöd för denna tes i berättelsen, särskilt i de mycket vagt beskrivna 

scener där Luke själv försöker överbrygga den heterosexuella normen genom sexuellt 

umgänge med andra män. Berättelsens protagonist anser nämligen att han aldrig kan bli 

en fullfjättrad tärningsspelare förrän han har varit en kvinna.69    

Dessa scener fyller, enligt mig, en funktion i en diskussion kring anima och animus. Att 

Luke agerar kvinna, med bakgrund i att han annars inte kan bli en fullfjättrad 
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tärningsspelare, kan betyda att karaktären vill lyfta upp vad det är att vara kvinna till sitt 

medvetna plan. Försök att förlika sig med denna känsla görs dock inte. Detta resulterar 

således i en misslyckad individuationsprocess, där berättelsens huvudkaraktär i alltför 

stor grad identifierar sig med arketypen, anima, utan att förstå vad denna arketyp innehar 

för funktion i psyket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Sammanfattande diskussion 

Jag har i min uppsats försökt att med utgångspunkt i den analytiska psykologin analysera 

George Cockcrofts fiktiva karaktär, Luke Rhinehart och dennes beroende till tärningen. 

Ett beroende jag under min analysdel hävdat beror på protagonistens jag-svaghet, vilket 

resulterar i att protagonistens arketyper innehar kontrollen över jaget och den medvetna 

delen av psyket. 

   Jag har genom citat och direkta styckehänvisningar diskuterat den enorma närvaro den 

personligt omedvetna arketypen skuggan har, men även analyserat förekomsten av 

persona, Självet och anima samt animus. 

   Mitt mål har varit att se dessa arketyper existera inom bokens protagonist, och därtill 

även förankra dem i hur bokens protagonist kan tänkas uppleva sin omvärld med hjälp av 

dem.  

   Uppsatsen har också försökt konstruera en förståelse för bokens innehåll, hur rått och 

tvivelaktigt det än kan vara, och helt subjektivt, redogjort för det innehåll som kan tänkas 

lättast att analysera med bakgrund i den analytiska psykologin. 

   Genom att applicera Jungs tankar på min läsning av Rhineharts berättelse har jag nått 

en djupare förståelse för vad författaren försöker förmedla. Begreppen jag, skugga, 

persona och Självet har ständigt varit närvarande, och ofta bidragit till en nyanserad bild 

av ett annars rått innehåll. 

     Berättelsens särprägel gör den också ytterst lämplig att analysera med det den 

analytiska psykologin som utgångspunkt. Dels då Rhinehart i berättelsen använder sig av 

en enorm mängd psykologisk och religiös terminologi, men också då berättelsens 

protagonist på så många plan inbjuder läsaren att ta del av tankegångar som utan någon 

förankring, annars kan upplevas som smått förvirrade. 

Sammanfattning av analysen 

De resultat jag presenterat i min analysdel har visat på följande. En närvaro av en jag-

svaghet som resulterar i en förlorad identifikation med personan psykiatriker. Detta leder 

till att protagonistens jag i allt större grad identifierar sig med arketyperna skugga och 

anima. Jag-svagheten leder således till en identifikation med en mängd psykiska 

impulser, som jaget inte mäktar stå emot, där de flesta av dessa härrör från den personligt, 

omedvetna skuggan. Berättelsens huvudkaraktär ger således utlopp för en mängd 
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tvivelaktiga moraliska handlingar, som alla grundar sig i en övertygelse om att dessa 

handlingar motsvarar undertrycka personligheter. 

   Identifikationen med anima leder i sin tur till en tvivelaktig och omoralisk syn på det 

motsatta könet, något protagonisten inte är medveten om då denna lever ut arketypen 

anima, det kvinnliga, i våldsamma handlingar såsom våldtäkt. Det blir således en 

skugglik anima som framträder hos protagonisten, en kvinnlig sida hos densamme som 

innehar en mängd negativa strömningar. Dessa projiceras och blir särskilt tydliga i de 

våldtäkter, eller den övergripande synen på kvinnan, som framträder i berättelsen.  

   Huvudkaraktärens jag-svaghet kan också ses vara ett resultat av dennes inställning till 

livet. Protagonisten befinner sig i en livskris som beskrivs som en förstoppning i själen. 

Att protagonisten inte längre kan upperätthålla en god identifikation med personan, 

psykiatriker, leder till att jaget söker i det omedvetna efter en lösning. Denna lösning 

uppenbarar sig i formen av en Mandala, en symbol för Självet. Då en Mandala, enligt 

bl.a. Rönnerstrand och Jacobi, ofta har formen av en kub blir det rimligt för berättelsens 

huvudkaraktär att anta att tärningen, med sin kublika form, är ett resultat av att Självet 

griper in och försöker stabilisera jaget. Detta sker givetvis på ett omedvetet plan, och 

Rhinehart beskriver aldrig hur tärningen är ett tecken från den omedvetna delen av 

psyket. 

   Tärningen får dock andra attribut. Den benämns ofta vara Gud70, eller under åverkan av 

en högre makt, och Rhinehart anser att målet för ett gott tärningsliv är att vara tärningens 

marionett.71 

Denna underkastelse av tärningen leder till att berättelsens huvudkaraktär i allt mer 

accelererande takt delger tärningen val som kan ses vara oönskade av samhället. Dessa 

val går att se mot bakgrund i protagonistens alltmer fjättrande från den samhällsordning 

som råder. 

   Luke Rhinehart drabbas i berättelsen både av det högmod som kan råda när jaget i för 

stor mån identifierar sig med Självet samt den villfarelse som kan drabba individen när 

jaget i för stor mån identifierar sig med persona. Tärningen ses av karaktären som en 

symbol för helhet, när den i själva verket leder till att han blir alltmer fragmenterad.  

   Viljan att bryta ned jaget blir således en mycket missriktad handling. Jaget bryts aldrig 

ner, utan försöker ständigt hantera de enorma omedvetna strömningar som uppkommer. 
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Om dessa strömningar är en komplett individ lämnar jag dock till läsaren att avgöra.    
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