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   Psykoanalysens begynnelse skulle kunna beskrivas som ett försök att göra det obegripliga 
begripligt, detta med hjälp av verktygen fri association och lyssnande. Freud började med att 
lyssna på sina patienter och att ta allt de sa extremt allvarligt och utifrån detta bygga upp den 
omedvetna mening som fanns i deras kommunikation, bl.a. genom att lyssna till vilka ord, 
vilken ton och vilka gester, osv. som patienterna använde. I spåren av Freuds upptäckter 
utforskade Melanie Klein den allra tidigaste perioden i barns liv med dess objektrelationer, 
ångest och försvar, och började göra områden som tidigare varit bortom vår förståelse mer 
begripliga. Hennes fynd medför olika konsekvenser för vår teknik och om några av dessa 
handlar den här artikeln. 
Jag tror att vi som analytiker måste försöka närma oss frågan om att förstå våra patienter på 
olika sätt beroende på om de verkar befinna sig i den schizo-paranoida positionen eller i den 
depressiva. Generellt sett kan de personer som befinner sig i den senare kategorin inkludera 
patienter som kan relatera till sig själva som hela människor, som kan känna ansvar för sina 
egna impulser och sig själva och som kan relatera till analytikern som en hel person. De som 
fortfarande är fast i den schizo-paranoida positionen klyver av och projicerar med 
nödvändighet en stor del av sig själva och sina impulser och har en oförmåga att relatera helt 
och fullt till sig själva och analytikern.
   Alla patienter kommer till oss för att, som vi och de hoppas, vinna förståelse, men det sätt på 
vilket de hoppas vinna förståelse bör, som jag ser det, variera beroende på deras position. Det 
vill säga, det beror på den grundläggande kvaliteten i deras objektrelationer, ångestformer och 
försvar. Själva beskaffenheten hos försvar på en schizo-paranoid nivå strider mot förståelse; 
förståelse är ofta, men inte alltid vad dessa patienter vill ha. Faktum är att många är emot 
förståelse trots att de skulle protestera och hävda motsatsen. Det finns så klart också fler 
aspekter av att vara emot förståelse och de aspekterna handlar om attack, förstörelse och 
underminerande av patientens förståelse av sin terapeuts förståelse på ett avundsfyllt och 
aggressivt sätt. Men det är inte de aspekterna jag vill diskutera i första hand, trots att hos de 
patienter jag nu kommer att tala om finns det en blandning av destruktiv anti-förståelse och ett  
användande av primitiva klyvnadsförsvar, vilket arbetar emot förstående. Det är enligt min 
uppfattning mycket viktigt att vi med våra patienter väcker och och klarifierar skillnaden 
mellan dessa två element och att vi ständigt försöker tona in tillräcklig och i rätt grad så att vi 
kan avgöra var de befinner sig. Befinner de sig i första hand i den paranoid-schizoida eller i 
den depressiva positionen ? Om vi inte gör det kommer vi att finna att vi har möjlighet att 
förstå materialet men inte patienten. Jag ska försöka exemplifiera dessa ståndpunkter.
   Först måste jag klargöra vad jag menar med förståelse i den depressiva positionen. Jag 
misstänker att det endast är de patienter som är ordentligt förankrade i den depressiva 
positionen som kan använda förståelse i den innebörd vi vanligen lägger i begreppet. Jag 
menar i meningen diskutera, stå vid sidan av ett problem, att söka och mest av allt att ta olika 
förklaringar i beaktande. Sådana mentala aktiviteter involverar ens förmåga att ta ansvar för 
sina impulser och, som jag nämnt, relatera till sin analytiker som en hel person och att kunna 
introjicera fritt, osv. Jag kommer därför att lämna denna hypotetiskt mer mogna grupp 
patienter åt sidan eftersom de inte ställer oss inför några tekniska problem. I stället kommer 
jag att koncentrera mig på aspekter av att uppnå och ge förståelse med patienter som är mer 
bundna i den schizoparanoida positionen. Om vi en stund beaktar Melanie Kleins arbete med 
de olika typer av objektrelationer ( Klein 1946 ), ångestformer och försvar som finns i den 
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schizoparanoida positionen så handlar det om relationer till delar av människor som delobjekt, 
det handlar om ångest av ett mycket störande och förföljande slag, som sätter igång och 
upprätthåller försvar som att bevara en starkt omnipotent och narcissistisk attityd, som 
splittrar av olika delar av självet eller inre objekt och en betydande användning av projektiv 
identifikation. På den enklaste nivån kan man ju se att om man konstant splittrar av och 
projicerar delar av självet så står detta i en ogynnsam motsatsställning till förståelse. Men, 
som jag vill fortsätta diskutera, är problemet inte så enkelt eftersom även sådan projektiv 
identifikation kan användas som omedveten kommunikation mellan patient och analytiker. 
Vår förståelse av dessa aspekter av Melanie Kleins arbete har på ett mycket betydelsefullt sätt 
utvidgats av Bions arbeten ( 1962,1963 ), t.ex. om container - contained, kommunikation 
mellan barn och mor - med andra ord om det hälsosamma användandet av projektiv 
identifikation i motsats till ett patologiskt sådant. Jag tror att det är omöjligt att överskatta 
Melanie Kleins koncept om den projektiva identifikationen när det gäller utvecklandet av 
känslighet och teknik i den här generationen.

   För att antyda svårigheterna i att lokalisera vilken som är den huvudsakliga position som en 
individ rör sig på ska jag börja med ett exempel. Jag ska använda material från Dr. Mauro 
Morras arbete, vilket han har diskuterat med mig. Det kommer från arbetet med en
fyraårig pojke som hade gått i behandling i några få månader och som när semestern närmade 
sig hade visat ett beteende som gick ut på att han vill vara nära analytikern, som om han vore 
inuti honom eller som han visade med plåster : klistrad vid honom. Nästa dag när han kom in 
kallade han analytikern ”en dum idiot”, kastade en liten behållare på honom, band hans anklar 
med snören, klistrade tejp runt om honom, hade klister på hans byxor och satte fast en bit 
tuggumi på honom. Han sa att analytikern var bunden och inte kunde röra sig och analytikern 
kände sig rätt så orörlig. Här kan vi se att det finns ett manifest försök att binda analytikern, 
kontrollera och fasthålla honom före semestern, men jag tror också att en annan slags 
kommunikation pågår som handlar om att barnet projicerar in i analytikern sitt eget infantila 
själv som har erfarenheten av att vara en desperat, korkad och idiotisk unge, oförmögen att 
röra sig, fast i sina kletiga bajsiga blöjor, blöt och smutsig, medan hans föräldrar kom och 
gick och lämnade honom ensam och bedrövad - och det kallas semester !
( Faktiskt finns historien om hur han, när han bara var några månader gammal, skrek 
oupphörligt i arton timmar då han lämnats av sina föräldrar. ) Det här är det enda sättet som 
han just nu kan förmedla något om sina erfarenheter på, och det är ett sätt bortom ordens 
räckvidd. När barnet klistrar, häftar fast och attackerar verkar hans beteende vara en direkt 
ickeverbal kommunikation. Men Melanie Klein har givit oss ett nytt tekniskt redskap genom 
förståelsen av projektiv identifikation med dess konkreta handfasthet i överföring och 
motöverföring. Analytikern kände sig orörligt besvarande en projektiv identifikation som jag 
har försökt beskriva. Uppmärksamhet på när projektiv identifikation används på detta sätt ger 
oss tillgång till en dimension till, och möjliggör för analytikern att använda sin motöverföring 
som ett positivt redskap för förståelse. Men barnet som projicerar en erfarande och 
upplevande del av sig själv in i analytikern, både kommunicerar bedrövelse och gör sig 
samtidigt av med den, och därigenom också med sin förmåga att förstå.
   Om våra patienter mest rör sig med tidiga försvarsmekanismer, och i viss mån gör ju alla 
patienter det, så kan vi förvänta oss att vår teknik måste handla om två saker : ett, att patienten 
som tror att han kommer för att bli förstådd faktiskt kommer till en analytiker och en analytisk 
situation för att bibehålla sin aktuella balans på en myriad av komplexa och unika sätt ; två, 
att verbal kommunikation därför måste lyssnas på inte bara eller primärt för sitt innehåll utan i 
termer av vad som ageras i överföringen. Dessa två punkter ska jag utveckla i det följande.
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   Att förstå, hör i sig till den depressiva positionen, enligt mitt förmenande. De patienter jag 
vill ägna diskussion har knappast nått, och säkerligen inte genomarbetat den depressiva 
positionen och, som sagt, trots att de tror att de kommer för att förstå så tar andra krafter i 
deras personlighet över och omedvetet så försöker de engagera analytikern i alla slags 
aktiviteter och drar analytikern till sina försvarsstrukturer, osv. Det är de här sakerna som 
behöver begripas. Vi har alla, skulle jag tro, erfarenhet av att lyssna till patienter, övertygade 
om att vi har förstått materialet och dess omedvetna mening, dess symboliska innehåll, bara 
för att finna att de påföljande tolkningarna faller platt eller att vi blir uttråkade mitt i en 
tolkning. Om jag blir uttråkad så avbryter jag med antagandet att jag pratar om materialet men 
inte om patienten. Detta belyser en poäng som på sätt och vis är alldeles för uppenbar : för att 
en analys ska vara användbar ska den vara en erfarenhet i motsats till t.ex. givandet av 
förståelse eller förklaringar.
   Detta hjälper oss också att tydliggöra ett vanligt tekniskt spörsmål : ska man tolka endast i 
överföringen eller också angående andra områden i patientens liv ? Jag tror inte det är 
antingen/eller, utan snarare en fråga om ifall man kan fokusera sin förståelse och just därför 
sina tolkningar på vad som levs och erfares, och sedan pröva utåt, neråt eller tillbaks därifrån. 
Med utåt menar jag i den yttre världen, neråt i historien eller i mer omedvetet fantasiliv.

   Jag ska ge ett kort exempel som handlar om en patient som uppenbarligen intellektuellt 
försökte förstå, fast som i praktiken gjorde ner mina försök att att förstå och som genom detta 
kommunicerade om signifikanta delar av sina tidiga relationer. Det här är den sorts blandning 
som jag tycker vi behöver reda ut. En ganska ny patient som jag kallar A, en ung 
yrkesverksam kvinna, kom fem minuter sent och förklarade att hon var trött och hade försovit 
sig. Hennes chef förväntade sig att hon gjorde en stor del av det arbete som borde delas ut till 
andra också; hon var väldigt arg; hon skulle prata med honom om detta. Nej, nej, nej, hon 
skulle inte göra det jobbet. Orsaken till ilskan, om den var genuin, tycktes verklig nog, men 
sättet hon pratade på var som en samvetsöm, stygg liten flickas sätt. Jag gjorde en allmän 
tolkning som länkade vad hon just sagt med vad vi sett i föregående sessioner av hennes 
faktiska förtret inför att jag inte låter henne göra mitt jobb, så hon sätter hälarna i marken och 
avvisar vad jag har att säga. Hon svarade : ” Ja, jag sätter alltid hälarna i marken, jag klarar 
inte av att ha folk över mig, jag.....”
   Det här låter som om min patient håller med om mitt alltför allmänt hållna påstående om att 
hon inte står ut med att ha folk över sig (sagt mycket, mycket lätt), men om de, jag, står över 
henne så är jag uppenbart som hennes styrande och ställande chef - och då kan man tänka att 
hon gör rätt som sätter hälarna i och spjärnar emot. Så hon håller med och försonas med mig - 
för att jag sägs ha rätt, men om jag nu styr och ställer så kan man anta att jag gör fel, men hon 
påvisar att hennes beteende är fel. Så på ett tyst sätt blidkas jag av hennes uttalande om skuld. 
Det här motsägelsefulla och vrängda tar bort meningen med vår kommunikation och gör den 
oanvändbar. Jag visar det för henne. Hon lägger snabbt till att det måste vara ”därför att...”, så 
att långt före någonting etablerats mellan oss, någon som helst förståelse, så förklaras den bort 
”därför att....”. I detta tror jag hon visar att det inte finns någon tro på eller tillit till det 
verkliga i vad vi håller på med tillsammans i analysen. Det verkar som att inget genuint eller 
trovärdigt pågår. Jag försökte visa detta och länka det till hennes tvetydighet och ovisshet. 
Omedelbart svarade hon att det ord som verkligen tog henne var det jag sa om frånvaron av 
tillit och så började hon om igen att förklara den benämnda icke-tilliten med det abstrakta 
”därför att...”. Återigen försvinner meningen, det verkar inte finnas någon känsla inför vad jag 
försökte visa henne förutom detta snabba bortförklarande ”därför att...”.
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   Jag har tagit fram det här fragmentet därför att det väcker precis den fråga jag vill försöka 
diskutera. Man kan tolka innehållet i delar av hennes material - t.ex. hur jag ( och analysen ) 
uppfattas som förföljande på samma sätt som hennes översittarchef, eller man kan förklara 
något om de fragment av barndomen som tas fram efter varje ”därför att...”. Men jag tror inte 
det hjälper oss. Jag tror att upplevelserna och erfarandet som pågår, det som ageras ut under 
sessionen är en mycket speciell tvetydighet som ständigt följs av ett blidkande och samtycke 
med mig : och min patient måste alltid veta vad hon menar eller vad jag säger. På detta sätt 
försvinner faktiskt meningen med vad jag säger. Jag tror att den här arbetskvaliteten behöver 
länkas med en annan känsla som jag har, nästan hela tiden med den här patienten, och som 
tycks unik för henne. Jag märker att jag lyssnar till, men inte riktigt tror på vad hon berättar 
för mig, som om hon konfabulerar sin historia, hittar på pojkvänner, eller detaljer om dem, 
eller som vore de berättelser som hon hört från andra och nu drar för mig. Ändå tror jag inte 
att hon medvetet ljuger, men min motöverföring är mycket obekväm. Min misstanke är - och 
tiden får utvisa om jag har rätt eller fel - att patienten som litet barn inte hade någon verklig 
tro på sin värld, på sin emotionella omgivning. som om en djupare trovärdighet saknades 
mellan henne och hennes föräldrar och att det fanns brist på tilltro till, och en tillgjord 
idealisering av hennes föräldrar - föräldrar som jag tror att hon i grund och botten kände att 
hon genomskådade. Den här blandningen av misstro och förställning i verkliga relationer är 
vad hon lever ut med mig i överföringen. Jag har redan anknutit till detta i det fragment av
materialet som jag gav, men även de här tolkningarna absorberas i försvarssystemet och hon 
kan inte, eller vågar inte ta dem på allvar.
   Det är intressant att den bild jag får av hennes familj visar en mycket overklig mamma, som 
visserligen ganska frånkopplat från psykologi, som jag förstår det hittils, verkade prata till sin 
man och sin dotter på ett kvasitolkande sätt, en roll som jag helt klart är bjuden att spela, som 
om tolkningarna kunde ersätta känslor och verkligt liv. I sessionen manifesteras också det sätt 
på vilket försvaren mobiliseras, vid själva ögonblicket då hon närapå måste möta sina 
psykiska realiteter. Följaktligen kommer de faktiska ord jag använder när jag tolkar hennes 
övertygelse om emotionell falskhet och brist på trovärdighet hos hennes objekt, ord som 
”tillit”, att användas i försvarssyfte för att göras meningslösa. Hon skaffar sig därigenom 
makten över meningen genom att flytta ordet ut ur sitt sammanhang och sedan förklara bort 
icke-meningen med ett ”därför att....”. På så sätt avvärjs hennes ångest och hennes psykiska 
historia förvrängs.
   Hela det här komplexa systemet av objektrelationer, fantasier, ångest och försvar mot ångest  
tas in i överföringen och motöverföringen i och med att jag känner mig oanvändbar och 
impotent i mötet med pseudo-lögnerna. Patienten är tydligt emot att förstå - men tror att hon 
är för det. Förståelse, som jag känner den för närvarande, skulle innebära att möta den 
otillfredställande kvaliteten hos hennes tidiga objekt och hennes klagomål och tvivel, såväl 
som deras värde och kanske också värdet hos hennes nuvarande objekt - jag själv. Vi kan 
också se patientens omnipotens och allvetande; hon tror att hon vill bli förstådd men hon kan 
inte tolerera att inte veta. Hennes aggression väcks när den allvetande balansen störs av mina 
tolkningar; ett blidkande sätts i rörelse för att hantera detta när hon omedvetet försöker dra in 
mig i sin försvarsorganisation och i upprätthållandet av ett ständigt samförstånd. Det är bara 
genom mina försök att tolerera långa perioder av att inte förstå alls vad som pågår, som jag 
möjligen kan börja klarifiera en aning av vad det gäller.
   I fall som det jag just presenterat, där primitiva försvarsmekanismer och omnipotens är så 
slående, kan vi se att aggression uppkommer när tolkningar stör patientens balans. Detta sker 
eftersom ett av målen med balansen är att förebygga och undanröja avundsbemängd 
aggression. Vi vet bara alltför väl, att många patienter kommer att förstöra sin förståelse, de 
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kommer att utveckla en negativ terapeutisk reaktion och utplåna sitt vetande, de kommer att 
avundsjukt göra ned och undervärdera vad analytikern just visar dem. Men som jag påtalat 
tidigare, i början av artikeln, de patienter som så manifest och aktivt eller tyst och signifikant 
uppvisar sådana attacker är inte dem som jag uppehåller mig vid nu. De speciella patienter 
som jag vill beskriva är de hos vilka själva apparaten för förstående, delar av jaget, verkar 
otillgänglig till följd av tidiga splitting- och projektionsmekanismer. Om vi inte finner dessa 
saknade delar av apparaten blir vårt tal och våra tolkningar fruktlösa.

   Ett exempel B., som kom till sin analys med oro över relationen till sin fru - eller för att vara 
tydligare oroad över att deras relation tycktes vara fattig otillfredställande för henne; han såg 
själv inget speciellt felaktigt med relationen. Han verkade vara en hygglig man, i grund och 
botten ärlig, omogen, men med en skrämmande avsaknad av medvetenhet om sig själv och 
sina känslor. Det blev snart synligt att han omedvetet tycktes vilja ha en analys som kunde 
förklara saker i yttervärlden, inte i överföringen, och vanligt var att när jag presenterade en 
tolkning blev han tyst och tom och oförmögen att komma ihåg vad jag sagt och växlade sedan 
oberört över till ett annat ämne. Eller så upprepade han vad han just sagt. Intrycket jag fick 
var att han blev ångestfylld, bröt upp inom sig och förlorade förmågan att hålla ihop vad vi 
diskuterade. Det hela började förbättras. Sakta började jag få en känsla av att avsikten var att 
jag skulle följa efter honom, nästan anklaga honom med tolkningar, men han verkade inte alls 
intresserad av att försöka förstå eller aktivt använda analysen. Det var som om det var jag som 
ville att han skulle använda individuella tolkningar eller analysen i stort på samma sätt som 
det var hans fru som tydligen ville att han skulle gå i analys och som var orolig över 
äktenskapet. Vi kan se att den aktiva, vakna och behövande delen av jaget var projicerad på 
mig medan han fortsatt var passiv och overksam.
   Om man inte blir varse detta och börjar fokusera på den här aspekten av arbetet kan man 
tolka i det oändliga, det blir helt oanvändbart att tolka vad patienten talar om, det når honom 
inte eller så känner han sig besvärad, förföljd eller kanske upphetsad. Hos sådana patienter 
kan en utveckling ske inte bara genom ett breddande och fördjupande av deras känsloregister 
utan också genom tecken som tyder på att jaget på nya sätt engagerar sig i det analytiska 
arbetet. Till exempel B var ångestfylld men också ganska lättad när han började känna sig mer 
levande själv stundvis i sessionerna. Jag har inte utrymme här att ge detaljer från en sådan 
session med en dröm precis före en ledighet när B blev väldigt klar över enkla 
svartsjukekänslor och ilska som var klart länkade till erfarenheter i hans ursprungliga och 
nuvarande familj. Han var ovanligt berörd av den här drömmen och vårt arbete med den och 
när det var dags att sluta sa han med en gladare röst : ” jag måste berätta om den här idéen. 
Jag tycker att biltillverkare borde bygga passagerarsäten fram som kan snurra så att 
passageraren kan möta och vara med barnen som sitter därbak, eller så kan ett barn sitta 
därfram och vända sig mot de andra. Jag ska skriva till ledningen för BL om det.” Så jag 
visade honom, på hans tonfall och på sättet han talade till mig och på vad han hade sagt, på 
tillfredsställelsen i sessionen av att ha kommit i kontakt med sin barndom, och erfarenheten av 
att på riktigt kunna älska och känna svartsjuka, och att han genom vad han talat om hade 
kommit i kontakt med barnet inom sig som han började vända sig emot och möta i stället för 
att som vanligt dra sig undan, tappa kontakten och projicera behovet-av-att-veta-delen av sig 
själv på mig. I detta finns en del av honom som vill titta närmare på vad som pågår. Tills han 
kan integrera den delen mer helt och fullt och medvetet i sin personlighet kommer han att 
förbli passiv, vilket han ju beklagar sig över, och oförmögen att egentligt använda sitt psyke.
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  Här talar vi om patienter som verkar bortom förståelse, eftersom den del som kunde sträva 
efter att förstå och utvecklas är avsplittrad och projicerad in i analytikern - i överföringen. Vi 
ser liknande störningar när hälsa och intelligens projiceras och patienten talar som vore han 
dum och oförmögen att hålla samman saker eller dra slutsatser av vad han säger. Jag tänker på 
en speciell man som jag kallar S. som beskrev händelser på ett sätt som tvingade analytikern 
att dra vissa slutsatser, vilket jag tror patienten visste att analytikern måste göra. T.ex. kunde 
han ge en lång beskrivning av sin flickväns beteende (troligt eller inte är inte frågan för 
stunden) som borde få vilken vettig människa som helst att dra slutsatsen att flickvännen var 
mycket sadistisk, nästan allvarligt känslomässigt störd.
   Det hela reser ett intressant tekniskt problem eftersom patienten skulle kunna fortsätta prata 
som om han inte drog några som helst slutsatser från sina egna påpekanden, liksom om 
förmågan att förstå var avsplittrad och projicerad in i analytikern. Om analytikern inte 
hanterar denna överföringsaspekt utan istället agerar frisk och visar att patienten måste inse att 
han talar om en flickvän som är djupt störd så kommer patienten troligtvis att reagera som om 
analytikern attackerar flickvännen och bli upprörd, sårad eller kränkt och analytikern befinner 
sig i en situation då han eller hon börjar behöva hävda sin bild eller uppfattning inför 
patienten, så att en vagt tvingande eller nästan sadomasochistisk situation uppstår, som om 
problemen har flyttats hemifrån till terapirummet. Jag tror att i en sådan här situation kan man 
se både projektion av synbar ’hälsa’ in i analytikern och synbart i patienten en naivitet 
gränsande till dumhet - något som faktiskt är väldigt provocerande. Patientens syfte i denna 
stund är inte verklig förståelse och inte heller att medvetet provocera, men jag tror att det ofta 
i ett andra skede används på det sistnämnda sättet.
   Jag har beskrivit patienter för vilka förståelse blir otillgängligt för att den del av jaget som 
kunde önska det har projicerats in i analytikern och analytikern blir identifierad som denna del 
som avvärjs, som i fallet B. Jag har också visat i fallet med mannen S. hur den resulterande 
naiviteten eller dumheten i överföringen ofta känns som något provocerande. Om analytikern 
inte noggrannt ser på vad som pågår i överföringen kan han frestas att putta på eller egga 
patienten, som om han föreslog att patienten borde arbeta hårdare eller han kan frestas att 
överjagsmässigt pressa patienten för att få honom eller henne i rörelse. Om analytikern agerar 
ut i rollen som aktivt jag eller överjag med patienten så kommer detta att uppmuntra till en 
passivitet hos patienten eller till en masochism och bidra till att upprätthålla problematiken. I 
själva verket blir analytikern framgångsrik genom att få möjligheten att uppleva sin impotens, 
sin önskan om förändring, och sin önskan om att patienten gör framsteg. Om analytikern 
verkligen kan härbärgera detta och förstå varför patienten behöver splittra av och projicera så 
mycket av det som är potentiellt värdefullt för hans jag in i analytikern, kan analysen komma 
vidare. Detta sker i motsats till subtila utageranden och moraliseranden från både patient och 
analytiker : utageranden som leder till ett dödläge och sannolikt till en upprepning av vad som 
skett i patientens förflutna.
   Denna typ av splitting och projektiv identifikation av värdefulla delar av jaget in i 
analytikern kan också iakttagas hos en annan grupp patienter som i grunden är mycket 
masochistiska och mer eller mindre perversa i karaktär eller beteende. Detta är en grupp som 
jag inte kan diskutera i detalj här. Av dessa personer får man ett intryck av djupgående 
splittring genom vilken patienten förblir dominerad och fängslad av dödsdrift som 
uppkommer som självdestruktivitet och konstant förtvivlan medan livsdrift, hopp, hälsa eller 
önskan om förändring ständigt projiceras på analytikern. I sådana fall finns inte mycket inom 
patienten som kan balansera dragningen till självdestruktivitet och patienten blir förslavad och 
fångad av den eggande självdestruktiva delen av personligheten. Patienten kommer konstant 
omedvetet och aktivt att försöka underminera analytikerns hopp och dra ner honom i 
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förtvivlan. Det är svårt för förståelse i sig att uppnå samma grad av betydelse som de dåliga 
och aktivt masochistiska tillfredsställelserna har för dessa patienter.
   När jag diskuterade en grupp patienter som använder projektiv identifikation en hel del för 
att bli förstådda eller inte bli förstådda, så talade jag om att vi är lyckligt lottade när vi får 
möjligheter att erfara vad som pågår. Och ändå så vet vi att den upplevelsen inte är någon 
oblandad välsignelse, utan något som kan vara mycket störande eller pressande eller 
invaderande. Jag ska återkomma till det senare om ett ögonblick. I vilket fall som helst finns 
alltid problemet om hur man behåller överföringen obesmittad av att analytikern inte, eller i 
minsta möjliga mån, agerar ut verbalt, i tonfall eller attityd och så vidare. Det framgår klart att 
vi kräver att analytikern ska kunna känna och mycket noggrant utforska störningens hela 
spektrum och ändå inte agera ut eller lida masochistiskt utan att verbalisera detta. För att gå 
tillbaka till vårt första exempel, fallet med barnet: analytikern visste att han kände sig orörlig 
och äcklig. Detta var viktigt att tolka inte bara som att barnet ville binda fast honom, utan 
också att genomlida, och att verbalisera inför barnet dess eget icke-verbaliserade och sedan 
dess obenämnbara lidande.
   Det är viktigt att vi i detalj undersöker kvaliteten i patientens fantasier, idéer, övertygelser, i 
oss själva, snarare än att snabbt tolka dem och ge tillbaks till patienten som projektioner eller 
’historia’. Med en patient var det möjligt att öppna för hennes känslor av att jag var 
antagonistisk och kontrollerande och att jag inte ville att hon skulle komma vidare i sitt liv 
och sin karriär. När vi tittade på hennes känslor kring vad som skulle kunna motivera mig till 
något sådant stod det klart att för henne framstod det som att jag kände mig hotad av henne 
och djupt avundsjuk på henne eftersom hon var en ung och intelligent person med livet 
framför sig. Jag ville då noggrannare undersöka vilken bild hon hade av mig, som en gammal, 
troligtvis ensam och ganska förbittrad person och hennes tysta övertygelse om hurdan jag var, 
och endast långsamt och över en längre tidsperiod kunde vi se på om dessa idéer hade länkar 
till faktiska observationer av mig eller hur jag fungerade och hur mycket som var projicerade 
delar av henne själv, o.s.v. Det här är i det stora hela vad vi menar när vi talar om ’containing’ 
Att anta att alla de här idéerna var projektioner från början skulle säkert vara oriktigt och det 
skulle bedöva vår känslighet för vad som pågår och hindra oss från att se vad som också talas 
om och varför det kom upp just då.
   För att återvända till frågan om invaderande : de typer av projektiv identifikation som 
hjälper oss att erfara och förstå våra patienter bättre är ofta, som jag har försökt visa, ganska 
subtila och fina. Men ibland är de så kraftfulla att analytikern har svårighet att inte dras in i att 
agera ut på det ena eller andra sättet. Med en speciell grupp sådana patienter som inte är 
intresserade av att verkligen förstå men som kräver förståelse på sina egna villkor så blir ens 
personlighet, ens kropp och själ anonyma. De här patienterna är observanta i vissa riktningar 
men nästan blinda i andra. De är övertygade om att de vet vad som pågår och om att deras 
teorier är korrekta - som kvinnan jag just nämnde som var övertygad om min subtilt 
avundsjuka attityd till henne och om vissa av anledningarna till denna min attityd.
   I dessa fall finns ett mycket djupt inkräktande sätt att relatera när patienten omedvetet i 
fantasin projicerar sitt psyke och sina ögon in i analytikern och vet allt som pågår. Och 
eftersom patienten lever så omnipotent har han ingen uppfattning av att vilja veta, han har 
ingen nyfikenhet, allt detta undviks och verkligt relaterande undanröjs. ’Vetande’ och 
’psykoanalytisk kunskap’ sätts i dess ställe. Sådana patienter är ofta övertygade om att de ska 
bli psykoterapeuter eller analytiker och från en viss yttre synvinkel lyckas de, eller lyckas de 
inte, övertyga folk om att de är mycket insiktsfulla. Men i analysen kan man se att insikten 
baseras på ett mycket subtilt sätt att gå in och ta över, något som ofta framträder i drömmar 
och mer subtilt i deras sätt att hantera sessionerna och de faktiska tolkningarna.
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   På många sätt är det här samma sorts omnipotenta balans som jag beskrev i fallet A, 
patienten som avslöjade en känsla av tragisk falskhet. Men de mycket invaderande patienterna 
har dessutom med sig ytterligare en potentiellt störande kvalitet in i analysen som man kan 
uppleva som mycket levande i motöverföringen. Med en sådan patient, när jag tolkade, så 
antingen hörde hon inte - men detta var inte märkbart eftersom hon fortsatte att tala synbart 
relevant - eller så ändrade hon på eller förvrängde lätt mina tolkningar och upprepade dem i 
en ny något lite annorlunda form som hon redan kunde; eller så blev allt som en lärobok eller 
bundet i några gamla tolkningar så det nya, det fräscha eller det oväntade kom bort. Det hon 
sa lät nästan, nästan rätt men var inte det. Hon var en ung kvinna med anorektiska svårigheter 
i ungdomen men också i viss mån som vuxen.
   Jag har rest frågan om den här svårigheten för att på ett sätt får omnipotensen och det 
extremt invaderande sättet, övertygelsen och kunskapen hos dessa patienter problemen att se 
tydliga ut. Men de är svåra att hjälpa och ge verklig förståelse för de är så djupt beroende av 
sin stelt hållna omnipotens och sin allvetande balans. Och det finns ett tekniskt problem : 
dessa patienter verkar ofta så narcissistiska,
så arroganta och störande att de ber om att bli illa behandlade eller förödmjukade och om de 
inte kan få detta kan de, genom en klumpig eller ovänlig tolkning glida ner i en för dem 
välkommen sado-masochistisk överföring och insikten försvinner allt längre bort. När allt 
kommer omkring är omnipotensen själva adelsmärket för tidiga försvar, något som vi ofta 
underskattar. Våra patienter som i fantasin går in i våra kroppar, våra hus och våra psyken vet 
och är inte nyfikna; i fantasin lever de i våra psyken och kan därför tala om att sakna och om 
uppehåll och veckoslut utan att ha besväret med att uppleva dem. Vi som är deras analytiker 
måste känna igen omnipotensen hos omnipotensen och inte som jag tror, försöka tolka deras 
material som om de här patienterna ville det skulle bli förstått.
   Jag har i det här kapitlet försökt att presentera några tekniska problem som patienter ställer 
som fastnat i den schizo-paranoida positionen och där förståelse är svårt att uppnå om vår 
uppmärksamhet fokuseras på vad de faktiskt säger. Jag har försökt visa att om han ska kunna 
förstå måste analytikern tona in på patientens våglängd, som är en våglängd av handlanden 
snarare än ord, även om ord kan användas också. Alla de här patienterna använder i någon 
utsträckning projektiv identifikation, antingen som en metod för att kommunicera för att 
uppnå förståelse på en djup icke-verbal nivå, eller för att upprätthålla sin balans, och i det 
fallet är de inte intresserade av eller rent av fientliga till förståelsen som vi förstår det. Om vi 
närmar oss sådana patienter med en tanke om att de vill att vi ska ge dem verklig insikt så 
tappar vi kontakten med patienten som sådan och i varje fall så kommer mycket av det dessa 
patienter projicerar vara bortom vår förståelse. Jag har i det här kapitlet försökt visa något av 
värdet, rikedomen och djupet i Melanie Kleins arbete med dessa tidiga processer, och på hur 
följderna av hennes arbete har ökat vår känslighet för vad som pågår både i våra patienter och 
i oss själva, vilket har hjälpt att begripliggöra det som tidigare var obegripligt.

Sammanfattning.

Det här kapitlet diskuterar några tekniska problem som uppkommer genom olika sätt våra 
patienter har för att göra sig förstådda eller inte göra sig förstådda. Det syftar till att visa hur 
patienter som har nått den depressiva positionen har förmågan att använda förståelse på ett 
sätt som är helt annorlunda dem som befinner sig i en paranoid-schizoid position. Kapitlet 
beskriver speciella metoder de senare patienterna har för att undvika förståelse genom att 
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splittra och projicera och omedvetet försöka dra in analytikern i ett slags utagerande i 
överföringen. Det understryker vikten av att analytikern lyssnar till patienten i termer av från 
vilken position han utgår, så att kontakt kan erhållas och med den verklig förståelse, i motsats 
till subtila utageranden och pseudo-förståelse.

Översättning: 
Mats Pihlgren, leg.psykolog, leg. psykoterapeut, handledare
Lagerhuset Psykoterapimottagning i Göteborg
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