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1. Inledning 

Jag närvarade en gång vid en vigsel där prästen i sitt vigseltal utifrån den svenska 

skilsmässostatistiken liknade äktenskapet vid ett lotteri med relativt höga odds för vinst. Som 

vore det en slumpmässig och opåverkbar tur om det skulle visa sig att äktenskapet höll livet ut 

och en slumpmässig, opåverkbar otur om det inte gjorde det. Denna liknelse som prästen 

gjorde, fick mig att allvarligt fundera över äktenskapets syfte och dess förutsättningar. Men 

också varför människor idag, trots dessa påstådda låga odds ändå väljer att ingå äktenskap? 

Vad har människor för förväntningar på äktenskapet och vilka förutsättningar finns för att 

uppnå dessa förväntningar?  

Att förväntningarna och syftet med äktenskapet inte är de samma idag som för några 

decennier sedan finns tydliga indikationer på. I Svenska Kyrkans dokument som fastslogs år 

2009 då Svenska Kyrkan valde att vidga äktenskapsbegreppet till att även innefatta 

homosexuella par kan vi se att det skett en förskjutning i synen på äktenskapets primära syfte 

under de senaste decennierna. Där konstateras att: “Både i teologiskt avseende och i 

människors allmänna medvetande har det under senare tid skett en tyngdpunktsförskjutning 

så att kärleken och gemenskapen mellan makarna har kommit att få en allt mer central roll.” 

(KsSkr 2009:6 Bilaga 3:56). Det är alltså kvalitén i relationen och kärleken i sig som står i 

fokus för äktenskapet idag. Detta perspektiv styrks både genom ett skapelseteologiskt 

perspektiv där äktenskapet får som syfte att styrka den inbördes relationen mellan makarna 

och genom ett bibelteologiskt perspektiv där kärleksbudet är överordnat alla andra bud (KsSkr 

2009:6 Bilaga 3:63-64). 

Om kärleken blivit så viktig att den idag utgör själva syftet och orsaken till 

äktenskapet, förtjänar då inte kärleksbegreppet en närmare undersökning? För vad är kärlek 

egentligen? Hur tar den sig uttryck, hur erfars den, hur hålls den vid liv och hur frodas den?  

1973 sändes Ingmar Bergmans drama Scener ur ett äktenskap som TV-serie. Den 

handlar om paret Marianne och Johan som har varit gifta i 10 år och kämpar med sitt 

förhållningssätt till äktenskapet och kärleksbegreppet. Filmen var säkerligen mycket aktuell 

då den kom eftersom att den speglar en brytpunkt mellan en äldre syn på äktenskap och en 

nyare syn som höll på att växa fram i vilken kärleken fick en starkare betoning. Denna 

spänning fanns även representerad inom Svenska Kyrkan där man vid denna tid diskuterade 

huruvida äktenskapet skulle ses som en ordning i vilken paret inrättade sig eller ett kontrakt 
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som upprättades mellan två individer. Det första benämns objektiv äktenskapssyn och det 

senare subjektiv äktenskapssyn (Gustafsson 2001:57).  Dessutom gestaltar filmen olika 

kognitiva processer hos människan och låter tittaren få en nära relation till paret Johan och 

Marianne, vilka kämpar med sig själva, sina rädslor och självbilder i sökandet efter 

erfarenheten av sann kärlek. När Marianne i en av scenerna får frågan vad kärlek är utbrister 

hon att ingen människa någonsin har talat om det för henne. Hon hänvisar till Paulus 

beskrivning av kärleken i Korintierbrevet men konstaterar också att den typ av kärlek verkar 

så svår och ouppnåelig att bara ett fåtal människor får erfara den.  

I serien finns en ständigt närvarande spänning mellan viljan och behovet av kontroll 

och längtan efter tillit och frihet. Denna spänning gör sig påmind i flera repliker och väcker 

frågor kring kärlekens förutsättningar eller kanske dess resultat? Johan och Marianne kämpar 

genom serien med att komma till bukt med sin relation till sig själva och varandra. Det är en 

berättelse om människans förmåga, eller oförmåga?! att älska sig själv och varandra.  

Werner G. Jeanrond är en av de teologer som i vår samtid utforskat och skrivit om 

kärleksbegreppet. I sin bok Kärlekens teologi försöker han behandla frågan om vad kärlek är 

genom en historisk genomgång av ett urval tidigare teologer. Samtidigt mejslar han fram sin 

egen förståelse av kärleksbegreppet genom sitt samtal med dessa tidigare teologier.  

Jag vill i denna studie försöka se vad som händer om vi låter karaktärerna Johans och 

Mariannes erfarenheter av kärlek belysas av Jeanronds tankar om vad kärlek är.  

1.1. Syfte 

Min studie syftar till att, utifrån Werner G. Jeanronds teologiska förståelse av kärlek 

undersöka den kärlek som kommer till uttryck i Ingmar Bergmans serien Scener ur ett 

äktenskap. 

1.2. Frågeställning 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning lyder; Hur framträder kärleksbegreppet i Ingmar 

Bergmans serie Scener ur ett äktenskap belyst genom Werner G. Jeanronds teologi om kärlek 

i boken Kärlekens teologi? Utifrån denna analys undersöker uppsatsen slutligen även följande 

frågeställning; Hur framträder Jeanronds teologi om kärlek i boken Kärlekens teologi belyst 

genom Bergmans serie Scener ur ett äktenskap? 
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1.3. Disposition 

I det inledande kapitlet presenterar jag syftet med och de frågeställningar som ligger till grund 

för studien. I kapitel 2 presenteras en kort bakgrund och tidigare forskning kring ämnet och 

den metod som jag valt att använda mig av i studien. Därefter följer i kapitel 3 en tematisk 

redogörelse för de tankar som Jeanrond presenterar i sin bok Kärlekens teologi. Kapitel 4 

utgör själva analysen och innehåller utvalda delar ur serien Scener ur ett äktenskap vilka jag 

här för i dialog med Jeanrond. Kapitel 5 har som syfte att presentera de slutsatser som min 

studie leder fram till. Slutligen ges i detta kapitel även förslag på ytterligare frågeställningar 

som studien väckt och ämnen för vidare reflektion. 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

2.1. Bakgrund 

Att jämföra ett verk från populärkulturen med samtida teologi är ett sätt att kunna göra 

teologin tillgänglig för gemene man och försöka ge alternativa teologiska svar på aktuella 

frågor. Ingmar Bergmans serie Scener ur ett äktenskap skildrar en tidsperiod i Sverige då 

debatten om äktenskapets mål och mening var aktuell inte minst i Svenska kyrkan, men också 

i samhället. Serien tydliggör den förskjutning av äktenskapets primära syfte från praktiska, 

juridiska och teologiska aspekter till relationens kvalité och kärleken paret emellan som jag 

beskrivit i inledningen. Därigenom önskar jag med denna studie kunna bidra genom att kasta 

ljus över några alternativa förståelser av de frågor som Marianne och Johan i filmen brottas 

med och hur en samtida teologi kan kopplas samman och ge tolkningsalternativ till hur vi kan 

tänka kring dessa frågeställningar. Detta gör jag, som tidigare nämnts, med utgångspunkt i att 

kärleken har ökat i betydelse när det kommer både till kyrkans syn och den allmänna synen på 

äktenskapets primära syfte. 

En av de mest uppmärksammade böcker som skrivits om kärleksbegreppet i vår nutida 

teologiehistoria är teologen Anders Nygrens huvudverk Eros och Agape som utkom 1930. I 

denna redogör han för de två grekiska begreppen eros och agape som båda används i Nya 

testamentet i talet om kärlek. Han skiljer dessa olika benämningar åt och argumenterar för att 

eros är den mänskliga kärlek som förknippas med begär och som kräver någonting av den 

andre. Den söker inte endast nästans bästa utan också sitt eget. Agape däremot är den 

gudomliga kärleken vilken är självutgivande och okrävande till sin natur och endast vill den 



 

6 
 

andres bästa. Människan bör sträva efter agape då eros av Nygren ses som en fördärvad och 

ofullkomlig kärlek vilken drar människan bort från Guds agapekärlek.  

 Även om Nygren på senare år mött mycket motstånd i just åtskiljandet av eros 

och agape och värderandet av dem som oförenliga har hans teologi stark präglat alla senare 

diskurser som rört begreppen. Werner G. Jeanrond tillhör en av många teologer som går emot 

Nygrens teologi när det kommer till just åtskiljandet och värderandet av dessa begrepp som 

oförenliga. Jeanrond hävdar att det är ett exegetiskt misstag av Nygren att göra denna skarpa 

åtskillnad av eros och agape. Han hävdar istället att de är fullt förenliga och att all sann kärlek 

också är erotisk till sin natur. Detta bör enligt Jeanrond inte ses som någonting negativt som 

drar människan bort från Gud och utesluter agapekärlek (Jeanrond 2010:31-35). Agape kan 

enligt honom inte existera utan inslag av eros.  

 Jag kommer att återkomma till dessa begrepp i slutdiskussionen av min studie. 

2.2. Tidigare forskning 

Som jag nämnt här ovan utgör Anders Nygrens bok Eros och Agape från 1930 ett av de mest 

uppmärksammade och tongivande verken inom kärleksteologins senare historia. Det är därför 

inte märkligt att hans teologi utgör en bakgrund mot vilken både Werner G. Jeanrond och jag 

måste förhålla oss. I min studie utgör dock inte Nygren en del av det primära materialet, men 

hans tankar, eller låt mig säga, kritiken mot hans tankar finns med inte minst genom min 

läsning av Jeanrond. 

 Film och religion har varit ett ämne för Tomas Axelson och Ola Sigurdsson i 

antologin vars titel är just Film och Religion. Livstolkning på vita duken från 2005. De menar 

att film har kommit att bli ett sätt att bearbeta existentiella frågor vilket medför ett behov av 

verktyg för att kritiskt kunna granska vilka ideal och moraliska värderingar som kommer till 

uttryck på vita duken. Både frågeställningarna och idealen förändras över tid och erbjuder 

tolkningsmöjligheter för människan nästan på samma sätt som religionen. Både religion och 

film kan få oss att reflektera över ett annat sätt att vara människa, menar de.  

Jag vill hålla med Axelson och Sigurdsson om filmens starka position som bärare av 

idéer och moraliska värderingar i vår kultur. Film formar oss som kultur och som individer. 

Det finns fler forskare som arbetat med filmanalys men ingen som kopplat samman just dessa 

två verk som jag valt som huvudsakligt material. Jag ser därför att min studie bidrar med sitt 

specifika område till just en kritisk reflektion av de etiska och moraliska värderingar och idéer 

som filmen ger uttryck för när det kommer till begreppet kärlek.  
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2.3. Metod och material 

I min studie av kärleksbegreppet har jag valt att utgå från TV-serien Scener ur ett äktenskap 

från 1973 av Ingmar Bergman och tolka hur kärleksbegreppet framträder i denna serie. Till 

min hjälp har jag valt en samtida teologs, Werner G. Jeanronds, teologi om kärlek som den 

framträder i hans bok Kärlekens teologi. Min metod består således i en kombinerad film- och 

textanalys genom vilken dessa två verk får komma i dialog med varandra.  

För att kunna analysera begreppet kärlek i dessa verk behöver jag använda mig av en 

metod vilken hjälper mig att finna likheter och skillnader i hur kärlek som fenomen 

framträder i dessa båda verk. I min läsning av Jeanrond har jag funnit två olika motsatspar 

vilka skulle kunna hjälpa mig i min analys. Jag beskriver dessa begrepp mer ingående mitt 

teorikapitel men ger här en kort översikt. Dessa två motsatspar är; 1. känsla och vilja och; 2. 

tillit och kontroll. Känsla indikerar att kärleken består av en känsla som inte är kontrollerbar 

av människan själv utan kan komma och gå precis som den vill på ett slumpmässigt sätt. Vilja 

indikerar att kärleken är en tankebaserad process vilken människan själv kontrollerar och styr 

med hjälp av sin vilja. Här utgår jag ifrån att viljan hos en människa är koncentrerad till de 

handlingar hon faktiskt väljer. Det är delvis en förenkling av viljebegreppet eftersom att en 

människa ibland kan vilja något men inte vara förmögen att handla utefter sin vilja. Dock 

menar jag att när det kommer till analysen av kärleksbegreppet så behövs en distinktion 

mellan å ena sidan de aktiviteter vilka människan som älskande subjekt inte kan kontrollera 

och å andra sidan det som hon själv kan styra över vilket innefattar handlingar och beslut. Ett 

alternativ är att istället för vilja, använda begreppet förnuft. Dock kan också detta begrepp 

uppfattas som problematiskt då förnuftet, när det kommer till kärleksbegreppet, ibland kan te 

sig rent oförnuftigt. Om vi med förnuft avser människans logiska tankeförmåga, så anser jag 

att detta begrepp inte är användbart när det kommer till talet om kärlek eftersom att en 

människas statistiska beräkning av sin egen erfarenhet, eller den så kallade sannolikhetsläran, 

lätt skulle kunna komma till den slutsatsen att det inte är värt att älska eftersom att det är en 

alldeles för riskabel aktivitet. Således är en av mina teoretiska utgångspunkter att förnuftet 

som logisk tankeförmåga står i polemik med möjligheten till kärlek och därför inte är 

användbart som begrepp i detta sammanhang. Därför har jag valt att istället använda 

begreppet vilja då detta innefattar en tankemässig process vilken människan själv kontrollerar.  

Det andra motsatsparet jag finner användbart för denna studie är tillit och kontroll. Här 

ska tillit tolkas som att kärlek till sin natur förutsätter en fullständig tillit hos det älskande 
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subjektet till någonting som ligger utanför dess egen kontroll. Begreppet kontroll indikerar 

det motsatta, nämligen att det älskande subjektet själv kan kontrollera kärlekens förlopp.  

Det finns en spänning och kanske till och med en motsättning mellan dessa två 

motsatspar vilken jag känner mig tvungen att kommentera just när det kommer till begreppet 

kontroll. I det första motsatsparet, känsla och vilja, står vilja för de aspekter av kärleken som 

det älskande subjektet själv har förmåga att kontrollera. Det rör sig om de handlingar som det 

älskande subjektet väljer. När det kommer till det andra motsatsparet tillit och kontroll, står 

kontroll för någonting annat, nämligen det som är i opposition till tillit. En människa befinner 

sig alltid någonstans på en skala mellan de två polerna tillit och kontroll.  

Det återstår att se i vilken utsträckning dessa motsatspar kan bli till hjälp i min analys 

av kärleksbegreppet hos Bergman och Jeanrond. Jag hoppas att denna spänning och 

distinktion ska bli tydlig under studiens gång.  

2.3. Avgränsning 

Många studier har gjorts på just kärleksbegreppet eftersom att det utgör ett sånt centralt tema 

inom teologin och filosofin. För att kunna avgränsa mig inom detta outtömliga område har jag 

valt att begränsa min studie till en analys av begreppet kärlek i två enskilda verk; Ingmar 

Bergmans serie Scener ur ett äktenskap och Werner G. Jeanronds studie Kärlekens teologi. 

Mitt fokus ligger på kärleken såsom den framträder i en heterosexuell parrelation, närmare 

bestämt i relationen mellan Johan och Marianne.  Därmed kommer jag inte gå djupare in på 

områden om kärleken så som vänskaplig, moderlig, faderlig, kärleken till Gud etc. utan jag 

koncentrerar mig helt och fullt på analysen av kärleksbegreppet som det framträder just i detta 

verk. Jag kommer heller inte i någon större utsträckning att behandla självkärlek i denna 

studie även om min studie ibland osökt leder oss till att snudda vid detta område. Studien 

begränsar sig till att behandla den mellanmänskliga kärleken, den som förutsätter ett jag och 

ett du.  

När det kommer till frågan om en genusanalys och den feministiska kritik som riktats 

mot heterosexuella parrelationer tex av Carin Holmberg i studien som resulterade i boken Det 

kallas kärlek från 1995 har jag valt att inte gå djupare in i den diskussionen i denna studie. 

Dock är de feministiska perspektiven ofrånkomligen närvarande i analysen genom materialets 

karaktär. En djupgående feministisk analys kräver dock sin egen studie varför jag här väljer 

att låta det perspektivet endast vara implicit närvarande. Den feministiska analysen är givetvis 

ett viktigt område och frågan om vad som har kommit att uppfattas som ett kärleksfullt 
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handlande för respektive kön i olika kulturer är aktuell inte minst när det kommer till frågan 

om maktutövande. I min studie har jag dock valt att utelämna denna diskurs vilken kanske 

kan bli aktuell för en senare studie. Frågan om asymmetrisk kärlek aktualiseras också i och 

med den feministiska analysen då vi idag ofta talar om parrelationer som förmodat jämställda, 

eller jämlika i den bemärkelse att det handlar om två individers viljebaserade beslut att leva 

tillsammans. Jag kommer inte gå djupare in på en analys av begreppet assymetrisk kärlek och 

huruvida kärleken kräver ett objekt som i sin tur fungerar som älskande subjekt tillbaka. 

Denna studie begränsar sig till att handla om den “jämställda” kärleksrelationen. Jag reducerar 

alltså här ordet jämställd till att handla om en relation i vilken bägge parter frivilligt väljer att 

ingå. 

 Det tål att kommenteras varför jag valt dessa två verk att utgå ifrån. Werner G. 

Jeanrond är en tysk katolsk teolog som varit verksam som professor i systematisk teologi vid 

Lunds universitet 1995-2007, och idag är verksam vid Glasgow University of Divinity. I mitt 

sökande efter material som behandlar kärleksbegreppet på ett systematiskt teologiskt sätt 

finner jag Jeanrond vara den samtida teolog som gör detta mest utförligt och som dessutom 

finns tillgänglig på svenska. Dessutom anser jag att Jeanronds teologi lutar åt det som jag 

tidigare nämnt som objektiv äktenskapssyn vilken värderar själva relationen högre än 

individerna. I en tid som så stark betonar individens rätt ser jag det som en spännande 

utmaning att få vända på perspektivet och se vad som händer om vi, med individens rätt i 

åtanke, placerar relationen över individerna i relationen. Det blir alltså relationen i sig som 

utgör det primära och individerna som ingår i relationen blir sekundära.  

3. Teori 

Som utgångspunkt för min analys av kärleksbegreppet i TV-serien Scener ur ett äktenskap har 

jag valt att använda Werner G. Jeanronds teologiska tankar om kärlek så som jag uppfattar att 

de presenteras i boken Kärlekens teologi. I detta kapitel följer en redogörelse för det som jag 

uppfattar som Jeanronds huvudtankar som är relevanta för min studie. Mitt fokus har jag valt 

att lägga på människans förmåga att älska.   

3.1. Människans potential att älska 

Werner G. Jeanrond uttrycker i sin teologi om kärlek en stark tilltro till människan som 

älskande subjekt. Gud är all kärleks ursprung och den som möjliggör kärleken, men till 

skillnad från tex Augustinus, vars teologi leder till att det endast är Gud som kan älska, menar 
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Jeanrond att människan har en inneboende potential att älska. Han vill betona människan som 

aktivt handlande subjekt i Guds skapande och försonande projekt (Jeanrond 2010:253). 

Jeanrond ger mycket kritik åt Augustinus som han menar har präglat den västerländska 

kärleksteologin mycket starkt. Han kritiserar Augustinus för att hans teologi om kärlek leder 

till en nostalgisk och negativ syn på världen vilket har lett till en paralyserande syn på 

kärleken genom fokus på människans syndighet, snarare än på hennes potential att älska 

(Jeanrond 2010:254). Han kritiserar också införandet av konfessionaliserningen av 

kärleksbegreppet vilket han menar lett till en reduktion av kärleken till ett föremål för kristen 

tro. Dessutom, menar han, har frälsningsbegreppet reducerats till att handla om individens 

odödlighet vilket har bidragit till att kärleksbegreppet kommit under konfessionell kontroll 

(Jeanrond 2010:254). Han menar också att den uppdelning av kärleksbegreppet i agape (Guds 

goda kärlek) och eros (människans fördärvade kärlek) som gjordes på 1930-talet av Anders 

Nygren onekligen leder till slutsatsen att det endast är Gud som har förmåga att älska. Därtill 

kommer det platonska arvet i vilket kärleken syftar till en återförening av de delar som i det 

ursprungliga idealtillståndet varit förenade men nu blivit åtskilda (Jeanrond 2010:255). 

Jeanrond menar att denna typ av kärleksteologi blickar bakåt till ett förlorat 

ursprungstillstånd.  

Istället förespråkar han en eskatologisk kärlekens teologi som får som konsekvens att 

vi “längtar efter Guds framtid och öppnar oss för att genom kärlekens praxis förvandlas som 

subjekt och gemenskaper i riktning mot denna framtid” (Jeanrond 2010:255). Jeanrond menar 

att fokus bör ligga på människans potential som aktivt älskande subjekt. 

Vidare anser Jeanrond att det är en riskabel aktivitet att bygga en kärleksteologi utifrån 

kontemplativa reflektioner över den inomtrinitariska kärleksdynamiken. Han menar att vi 

egentligen inte kan få någon säker kunskap om Guds eget kärleksväsen. Därför bör vi istället 

ägna oss åt att utforska den kärlekens praxis som är möjlig för oss i våra mellanmänskliga 

relationer (Jeanrond 2010:256). Gud älskar med en kärlek som är gudomlig medan människan 

älskar med en mänsklig kärlek (Jeanrond 2010:255). Därigenom drar han upp en viss 

skiljelinje mellan den kärlek med vilken Gud älskar och den kärlek med vilken människan 

älskar. Men hans distinktion tycks inte ligga i kärleken som begrepp utan snarare i det 

älskande subjektet. Guds kärlek är annan än människans eftersom att Gud är en annan än 

människan. Människans kärlek är annan än Guds eftersom att hon är en annan än Gud. 

Kärleken är dock en och odelad (Jeanrond 2010:256).  

Jeanrond ställer sig frågan om vi uppfattar kärleken som ett förhållningssätt, en känsla 

eller en relation. Detta menar Jeanrond får betydelse för hur vi reflekterar över betingelserna 
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för att kunna mogna i kärlek (Jeanrond 2010:37). Han menar att erfarenheten av att vara 

älskad alltid föregår min egen kärlek. Det innebär att en människa måste få uppleva kärlek, 

eller acceptera sig själv som älskad innan hon själv har möjlighet att älska (Jeanrond 

2010:36). Jeanrond menar att det ger mest rättvisa åt begreppet om vi väljer att betrakta 

kärleken som en relation, snarare än en känsla eller ett förhållningssätt. Betraktar vi kärleken 

som en relation snarare än en attityd, öppnas möjligheten för parterna att ålägga sig en 

komplex uppsättning attityder gentemot varandra. (Jeanrond 2010:39). Jag tolkar detta som att 

Jeanrond ställer sig nära det som inom den äktenskapliga diskursen har benämnts objektiv 

äktenskapssyn vilken prioriterar själva relationen mellan individerna högre än individerna i 

relationen. Det är relationen i sig som bör prioriteras eftersom att det är just i relationen som 

kärleken blir möjlig och inte i individens hävdade rätt till ett självständigt liv. 

Slutsatsen av Jeanronds resonemang blir således att en människa inte måste ha 

utvecklat en fullkomlig självbild för att kunna älska, men hon måste ha gjort erfarenheten av 

att ha känt sig älskad och accepterat detta. Kärleken startar alltså vid en upplevelse hos 

subjektet av att själv vara älskad. I och med detta kan hon själv börja älska och därmed 

öppnar hon sig för en dynamisk förändringsprocess i vilken hon utvecklar förmågan att 

reflektera över sitt eget jag, sin självbild.  Kärleken till nästan kommer alltså före kärleken till 

sig själv, men efter en erfarenhet av att ha blivit älskad.  

3.2. Kärlek förutsätter skillnad 

Jeanrond säger att kärleken alltid är transitiv i det att vi alltid måste tala om vem eller vad vi 

älskar (Jeanrond 2010:21). Kärleken kräver ett objekt, den förutsätter den andre. Hur intensiv 

en kärleksupplevelse än är, menar Jeanrond, kan den aldrig leda till en förening som upphäver 

vår individualitet (Jeanrond 2010:22). Däremot har kärleken en förvandlande potential vilket 

leder till att en människa som hänger sig i kärlekens dynamiska process aldrig någonsin 

kommer bli densamma som hen en gång var. Denna potential kan enligt Jeanrond upplevas 

som tvetydig i det att det är ett riskabelt projekt att ge sig in i då vi aldrig på förhand kan veta 

om vår längtan efter denna förening med den andre kommer att besvaras (Jeanrond 2010:22).  

 Kärlek är dock inte enligt Jeanrond någonting som vi egentligen kan 

åstadkomma av egen kraft. Han beskriver det som “ett skapande mysterium” i vilkens kraft 

människan dras in. Här pekar Jeanrond på det som jag i min metod har valt att kalla tillit och 

som står för påståendet att kärleken kräver en tillit till någonting som ligger utanför det 

älskande subjektets egen kontroll. Han menar att denna kärlekens kraft, som drar in 
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människan i en förvandlande erfarenhet att älska, kan ingen människa någonsin förbereda sig 

för praktiskt eller intellektuellt. Det handlar om att vara öppen för mötet med den andre och 

för möjligheten att förändras i denna dynamiska process (Jeanrond 2010:23). 

Jeanrond menar att vi behöver en ansats vilken tar hänsyn både till kärleken som 

fenomen men också till den kritiska och självkritiska reflexionen över hur detta på olika sätt 

yttrar sig i människors liv. Jag tolkar det som att Jeanrond menar att det är i det faktiska 

kontextuella mötet mellan verkliga individer som kärleken finns och inte som en abstrakt idé. 

Således är kärleken bara möjlig i skillnaden och mötet mellan det som är du och det som är 

jag.  

3.3. Kärleken som praxis 

Jeanrond menar att Guds kärleksbud, både i den judiska och den kristna traditionen handlar 

om att utveckla rätt relationer mellan personer, gemenskaper och olika “andra” inklusive den 

andra människa som jag själv kan bli (Jeanrond 2010:45). 

För Jeanrond är kärleken varken en teori eller en princip utan en praxis som utgör 

själva kärnan i frälsningen. Det är människans mål och mening att genom Guds inbjudan delta 

i kärlekens praxis och genom denna bli medskapare i den process vilken evangelierna kallar 

för evigt liv, eller Guds rike (Jeanrond 2010:230). Det är genom denna praxis som Gud låter 

oss bli än mer mänskliga på det sätt vi är tänka att var just människor (Jeanrond 2010:257). 

Den främsta bäraren av kärlekens uttryck, utveckling och utvidgning, menar han, är språket i 

form av symboliskt handlande (Jeanrond 2010:21).  

 Med detta menar Jeanrond att det inte går att frikoppla kärlek från en faktiskt 

konkret relation till den andre. Dessutom handlar kärlekens praxis om en kritisk och 

självkritisk reflexionsprocess i vilken det ligger en förvandlande potential (Jeanrond 2010:22-

23). Jeanrond menar också att kärlek är någonting som en människa genom praktik måste lära 

sig men att denna lärdom ständigt måste omprövas i det faktiska konkreta mötet med den 

andre (Jeanrond 2010:23-24). Kärleken är ett dynamiskt fenomen. Som älskande subjekt 

måste människan lära sig älska vilket bara kan ske i äkta relationer till andra människor och 

genom att handla i kärlek. Vad som är kärleksfullt handlande är visserligen beroende av 

kontext, kultur, tid och plats. Han säger: “Kärlekens praxis är aldrig helt subjektiv. Den 

gestaltas i konventionella former och genrer som vi övertagit från tidigare generationer” 

(Jeanrond 2010:186). Men Jeanrond menar att vi vanligtvis inte har några problem med att 

avgöra vilka handlingar, uttryck eller sinnesstämningar som förmedlar kärlek till oss 
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(Jeanrond 2010:186). Jeanrond säger därför att “kärleken prövar sig fram till sanningen i 

varje relation” (Jeanrond 2010:258). Här pekar Jeanrond på det begrepp som jag i min metod 

valt att kalla vilja, då kärleken som praxis förutsätter att det ligger i individens potential att 

älska och att handla i kärlek.  

Men för Jeanrond är kärleken mer än ett förhållningssätt som leder till en viss praxis. 

Kärleken vill nå den andre. Därför är det för Jeanrond en betydelsefull skillnad på tex kärlek 

och solidaritet. Kärleken strävar alltid efter relation och gemenskap (Jeanrond 2010:268). 

Därför är kärleken hos Jeanrond också alltid erotisk och leder oundvikligen till känslor då det 

älskande subjektet måste involvera hela sitt jag i sin strävan att nå den andre (Jeanrond 

2010:268). 

3.4. Förutsättningar för att älska 

 Vilka förutsättningar är då enligt Jeanrond grundläggande för att människan ska 

kunna delta i kärlekens skapande praxis? Jeanrond ställer sig frågan om vem som helst, när 

som helst kan acceptera sig själv som älskad och själv börja älska (Jeanrond 2010:258). Han 

räknar sedan upp fyra grundläggande invändningar eller hinder mot att detta skulle vara 

möjligt. Följande faktorer menar han kunna stå i vägen för människan i hennes strävan att 

fungera som ett aktivt älskande subjekt; 1. Subjektets förmåga att älska - har jag verkligen 

vad som krävs för att älska en annan människa? 2. Är subjektet värt att älskas? - varför skulle 

någon älska mig? 3. Situationens hopplöshet - vad kan jag med min lilla kärlek bidra till i en 

värld som är så full av ondska? 4. Skillnaden mellan Guds och människans kärlek - eftersom 

endast Guds kärlek är fullkomlig vill jag antingen älska som Gud eller inte alls. Dessa hinder 

måste övervinnas av den som vill vandra på kärlekens praktiska väg.  

 För Jeanrond ligger möjligheten till kärlek och hela den kristna trons 

grundutmaning i tilliten till kärlekens av Gud givna kraft. Skillnaden mellan att välja 

kärlekens väg eller att inte göra det, ligger för honom i inställningen eller kanske vi kan kalla 

viljan hos människan.  Han säger: “När vi i kärlekens ljus betraktar vår situation som 

människor kommer vi till helt andra slutsatser om våra möjligheter att älska än när vi 

tvärtom betraktar kärleken med glasögon färgade av vår förmodade eller faktiska mänskliga 

förmåga eller oförmåga att älska.” (Jeanrond 2010:259) Jeanrond lyfter fram valet att vilja 

betrakta sina livsvillkor i kärlekens ljus som avgörande för att kunna delta i kärlekens 

förvandlande praxis. Således framställs kärleken som praxis hos Jeanrond som ett aktivt val 

som ligger i människans förmåga att förfoga över. Men här framträder också någonting annat, 
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nämligen tilltron till det som ligger utanför människans förmåga att kontrollera. Tilltron till 

själva kärlekens potential och möjlighet. Han talar om det som någonting människan inte själv 

kan åstadkomma utan endast ta emot.  

Därmed kan vi konstatera att Jeanronds teologi återigen här inordnar sig både under 

kategorin vilja och kategorin tillit. Dessa båda verkar hänga tätt samman i det att det ena leder 

till det andra. Människan måste välja en inställning som innebär total tillit till kärlekens 

potential vilken ligger utanför människans kontroll. Skulle vi kanske kunna säga att 

människan måste fatta ett aktivt beslut i vilken riktning hon vill gå, och att denna riktning 

samtidigt förutsätter en total hängivelse och underkastelse, lydnad och tillit till någonting 

utanför henne själv? 

Jeanrond säger: “Vi kan alltid börja älska genom att vilja älska - inga andra villkor 

ställs än att vi är beredda på förändring och förvandling” (Jeanrond 2010:268). Dock 

framträder Jeanronds teologi motsägelsefull i detta uttryck då han tidigare konstaterat att för 

att kunna älska måste människan först acceptera sig själv som älskad. Detta leder oss osökt in 

på frågan om på vilket sätt en människa kan acceptera sig själv som älskad. Hur tar hon emot 

denna “gåva”? Denna fråga lämnar han dock obesvarad.  

3.5. Sammanfattning av Jeanronds huvudtankar utifrån min metod. 

Vi har nu sett att hos Jeanrond framträder kärleken och förmågan att älska som 

tillgänglig för människan i vilken hon kan delta i Guds skapande verk genom kärlekens 

praxis. Kärleken kräver ett jag och ett du och blir möjlig i skillnaden mellan dessa. Kärleken 

är kopplad till viljan i det att det handlar om en praktik, men den är också kopplad till känslan 

i det att den är erotisk, vill nå den andre och involverar hela jaget i processen.  Kärleken 

kräver en tillit till någonting som ligger utanför människans egen kontroll. 

På frågan om vad detta någonting är skulle svaret hos Jeanrond givetvis bli Gud. Det 

är Gud som är kärlekens ursprung och som genom en gåva möjliggör detta “skapande 

mysterium”. En fråga som dock blir aktuell här är huruvida denna teori skulle fungera utan ett 

transcendent objekt. Det vill säga, skulle detta “någonting” som ligger utanför det älskande 

subjektets kontrollförmåga också kunna utgöras av det älskade objektet. I den mån det 

älskande subjektet kan hänge sig och ge sin tillit till det älskade objektet blir kärleken i så fall 

möjlig. Problemet uppstår då i de fall när objektet för det älskande subjektet inte besvarar, 

eller lever upp till den tillit som hen har tilldelats. Då skulle denna teori resultera i att det 

endast var möjligt att älska den som älskar tillbaka och som kan hantera den tillit hen har 
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blivit tilldelad. Denna diskussion för dock resonemanget för långt bort från studiens 

huvudområde vilket medför att vi får lämna frågan obesvarad och nöja oss med att konstatera 

att hos Jeanrond framträder kärleken som någonting som förutsätter en tillit hos det älskande 

subjektet till någonting som ligger utanför hennes egen kontroll. 

 Vad det gäller kärleken som känsla upplever jag hos Jeanrond en viss inbördes 

ordning i hans sätt att framställa detta. Viljan kommer före känslan. Eller rättare sagt, viljan är 

det som ligger i det älskande subjektets egen kontrollförmåga vilket leder till att viljan blir 

förutsättningen för själva kärleken när känslan inte finns där. Ett beslut att vilja älska kommer 

oundvikligen att leda till känsla eftersom att kärleken involverar hela det älskande subjektets 

person i det att hen går med livet som insats i en process med oklar utgång. Därmed är det 

klart att den sanna kärleken väcker känslor, men inte bara harmoniska sådana. Det kan också 

resultera i sorg och smärta, inte minst om man skulle mista den man älskar eller om kärleken 

inte blir besvarad.  

 Vi skulle härvid kunna dra slutsatsen att för Jeanrond så börjar kärleken med en 

erfarenhet av att vara älskad vilket skapar förutsättningar för en vilja att älska, den viljan leder 

till en tillit och tro på kärlekens möjlighet, vilken ligger utanför den egna kontrollen. Slutligen 

skapar detta riskabla “spel” känslor hos den älskande då den älskande investerar hela sin 

person i kärlekens praxis. Jag tänker mig att detta är en modell som skulle kunna ses som 

återkommande i cykler i ett älskande pars liv och gemenskap och som en modell som vi nu 

ska applicera på Johan och Marianne. 

 Ytterligare en aspekt ligger implicit i Jeanronds resonemang, nämligen att det är 

först i mötet med den andre som jag kan få syn på mig själv och påbörja denna självkritiska 

reflektionsprocess som kärleken medför och som möjliggör för mig att bli människa i full 

potential. 

4. Analys 

I min analys av kärleksbegreppet i serien Scener ur ett äktenskap kommer jag att utifrån de 

motsatspar som jag funnit användbara i läsningen av Jeanronds teologi; känsla och vilja och 

tillit och kontroll, analysera hur kärleksbegreppet framträder i de scener jag har valt ut för 

analys. Jag kommer därefter koppla varje scen till vad jag anser vara för sammanhanget 

relevanta påståenden om begreppet kärlek hos Jeanrond. Jeanronds teologi får således belysa 

scenerna och förhoppningsvis ge nya perspektiv på innehållet och tolkningen.  
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4.1. Vad som helst kan drabba oss när som helst - om rädsla och kontroll 

Vi möter makarna Johan och Marianne i den första scenen i soffan i deras eget hem där de blir 

intervjuade för en damtidning. Journalisten vill med sina frågeställningar måla upp en 

romantisk bild av dem som det perfekta äkta par som lyckats väl i livet. Johan är docent i 

psykoteknik och Marianne är advokat med familjerätt som sin specialitet. Av de frågor som 

journalisten ställer framgår av parets svar att deras tillvaro är oerhört trygg, välordnad och 

lycklig. Johan framstår som mycket säkrare på sina svar och sin egen självbild än vad 

Marianne kanske är, även om hon håller med om att de är ett lyckat äktenskap och att de lever 

ett tryggt och välordnat, ja, till och med lyckligt liv. Paret menar sig inte ha inlett sin 

kärleksrelation med passion som grund utan snarare har det varit ett förnuftsmässigt beslut 

som lett dem in i äktenskapet. De var inte kärlek vid första ögonkastet, men de träffades och 

började umgås i en period när de båda var ledsna pga tidigare relationer som tagit slut. Det 

upptäckte så småningom att de trivdes mycket bra tillsammans och de uttrycker att de var 

mycket kära när de gifte sig. De beskriver sitt äktenskap och sin tillvaro så här: 

Marianne: Så blev vi accepterade som Johan och Marianne och efter ett halvår gifte 

vi oss.  

Johan: Ja, då var vi faktiskt förälskade. 

M: Hemskt kära. 

J: Vi ansågs närmast som ett idealiskt äkta par.  

M: Ja, och så har det fortsatt. 

Journalisten: Inga komplikationer? 

M: Naj, vi har aldrig haft några materiella bekymmer. Vi har ett gott förhållande med släkt 

och vänner på båda sidor. Vi har bra jobb som vi tycker om. Vi är friska.  

J: Och så vidare och så vidare i nästan opassande grad! Jag menar trygghet, ordning, 

lojalitet. Ja, det är nästan oanständigt lyckligt.   

Men när Johan för en kort stund bli ensam med journalisten uttrycker han att livet 

egentligen inte är så enkelt. När journalisten frågar vad han menar så utspelar sig följande 

konversation:   

Johan: Ja, uppriktigt talat så är det inte så enkelt. Vad som helst kan drabba oss när 

som hels.  

Journalisten: Är du rädd för framtiden? 

J: Om jag tänker efter skulle jag bli alldeles förlamad av skräck, därför tänker jag inte efter. 

Jag tycker om den här gamla soffan och den där fotogenlampan för att den ger mig en 
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illusion om trygghet som är så bräcklig att det nästan är komiskt, jag tycker om Bachs 

Matteuspassionen trots att jag inte är troende för att det ger mig föreställningar om fromhet 

och tillhörighet. Jag är ytterst beroende av det intensiva umgänget med våra familjer därför 

att det påminner mig om min barndoms upplevelse av att vara skyddad.  

Här framträder en annan bild av Johan än den som vid första anblicken verkade så 

övertygande och självsäker. Visserligen låter Johan fortfarande mycket självsäker i sitt sätt att 

tala, men han blottar ändå sitt innersta i det att han säger sig inte våga tänka för mycket på 

framtiden då den förmodligen skulle te sig alldeles för skräckfylld. Johan ger uttryck för en 

rädsla för det okända, det oförutsägbara, det som ligger utanför hans egen förmåga att 

kontrollera. Kanske bottnar denna rädsla hos Johan i obesvarade existentiella frågor. För att 

inte behöva konfronteras med dessa skrämmande tankar bygger Johan upp en yttre trygghet i 

vilken han påminns om sådant som i hans barndom fått honom att känna sig trygg och på 

detta sätt försöker han att ta kontroll över det okontrollerbara.   

I en paus när både Johan och Marianne har lämnat parets vardagsrum där de befinner 

sig för intervjun, kikar journalisten in i det intilliggande sovrummet där skor och kläder ligger 

slängda på golvet och man får en närmast metaforisk förståelse av att någonting kaosartat 

döljer sig under parets vackra och välordnade fasad. 

I nästa stund kommer Marianne tillbaka in i rummet och journalisten får tillfälle att 

tala ensam med henne. Den konversation som nu utspelar sig lyder:  

 Journalisten: Vad har du att säga om kärlek? 

Marianne: Ingen människa har talat om för mig vad kärleken är för någonting. Och jag är 

inte alls säker på att det är nödvändigt att veta det. Men om du vill ha en uttömmande 

beskrivning så kan du titta i bibeln för där har Paulus beskrivit vad kärlek är 

Journalisten: Ja just det i korintierbrevet 

M: Enda felet med Paulus beskrivning är att den plattar till oss. Om kärlek är det som Paulus 

säger att det är så är den så sällsynt att knappt någon människa har upplevt den. ...Jag tycker 

att det räcker att man är snäll mot den man lever med, ömhet är också bra. Humor, 

kamratskap och tolerans. Måttliga ambitioner för varandras räkning. Om det finns med så 

tror jag inte att det är så noga med kärleken.  

Journalisten: Varför blir du så upprörd? 

M: I mitt yrke möts jag så ofta av människor som har ramlat ihop under obegripliga krav på 

känsloprestationer. Jag tycker att det är barbariskt… 

Jag skulle önska att vi människor slapp spela en massa roller som vi inte vill spela. Att vi fick 

ta det lite enklare och mjukare med varandra. 
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Journalisten: Att livet blev lite mer romantiskt? 

M: Nej det menade jag faktiskt inte, jag menade tvärtom. 

Marianne verkar här ge uttryck för en ovilja att inordna sig under allt för tunga krav i 

äktenskapet. Hon verkar mena att kravet på känsloprestationer i en relation ibland kan vara 

det som tillslut blir upphovet till skilsmässa. Journalistens kommentar är slående! Den följer 

det gängse västerländska, romantiska idealet för kärleksbegreppet. Att kärlek i första hand 

skulle handla om romantiska känslor.  

Utifrån Jeanronds teori om kärleken som någonting vi “tar emot” snarare än presterar, 

tolkar jag det som att vad Marianne menar är att de krav som ett äktenskap borde ställa på 

makarna ska vara rimliga att leva upp till. Det vill säga, inte innefatta sådant som individen 

själv inte kan styra över, som känslor, men sådant som hon själv kan välja, som handlingar. 

Här aktualiseras alltså kärleksbegreppet som någonting som ligger närmare vilja och handling 

än vad det ligger nära begreppet känsla.  

Efter den första scenen lämnas vi alltså med en aning om dessa två individers syn på 

tillvaron och förhållningssätt till livet. Johan bär på en rädsla för det okända och för honom 

själv okontrollerbara i tillvaron. Han vill själv ha kontroll på sitt liv och verkar ha hittat ett 

sätt där han skapar sig en, som han själv uttrycker det, “illusion av trygghet”.  Marianne 

uttrycker visserligen en liknande syn då hon menar att “måttliga ambitioner för varandras 

räkning” är vad man kan begära i ett äktenskap. Känsloprestationer har en tendens att leda till 

skilsmässa.  

Ändå finns det något i Mariannes sätt att tala som får mig att undra om Marianne 

verkligen menar det hon säger eller om hon talar mer utifrån sin erfarenhet som 

familjerättsadvokat. Kanske bär hon också på ett dåligt samvete över en utebliven passion 

eller känslomässig förälskelse i sin relation till Johan. Är det kanske så att hon försöker 

rättfärdigar sitt eget äktenskap inför sig själv genom att tala som hon gör? Marianne uttrycker 

kanske mellan raderna en fruktansvärd längtan efter rörelse, dynamik och känslor i den 

relation hon lever i som utifrån Johans beskrivning verkar te sig aningen mekanisk, 

strukturerad och kontrollerad. Kanske längtar Marianne efter att få riskera sig själv för att 

skapa dynamik i relationen.  Om min analys stämmer skulle man kunna få en bättre förståelse 

för det svar som Marianne ger journalisten när hon i början av intervjun frågar om de inte har 

några problem i sitt äktenskap. Marianne svarar: “Ja, själva problemlösheten är ju också ett 

problem.”  

Johans vilja att kontrollerar det som egentligen ligger utanför hans egen förmåga vill 

jag sortera in i min egen begreppsapparat under just kontroll. Problemet för Johan är inte att 
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han saknar den vilja som Jeanrond beskriver som en förutsättning för kärleken, men att han 

verkar skräckslagen för förändring och dynamik och därför känner han ett behov av att 

kontrollerar tillvaron på ett strukturerat sätt.  

För Marianne handlar det om hur man i relationen behandlar varandra. Hon saknar 

således inte heller det som vi hos Jenarond har identifierat som vilja. Hon uppvisar inte heller 

behov av total kontroll, men däremot verkar det finnas en viss brist hos henne när det kommer 

till begreppet känsla. Frågan är om vi kan hålla henne skyldig till denna brist. Kärleken är ju 

trots allt enligt Jeanrond någonting som inte går att prestera, utan som ges som en gåva. Men 

hur ska hon ta emot denna gåva? Är det bara möjligt att ta emot den i den fulla tillitens 

tillstånd? Ingen människa som inte känner tillit vågar ta emot en gåva, och ingen människa 

som inte vill lita på kärlekens möjlighet kan göra det.  

Hur kan vi se på det som Johan och Marianne ger uttryck för i ljuset av Jeanronds 

teologi? Den hållning Marianne intar i förhållande till äktenskapets förpliktelser skulle kunna 

jämföras med det som Jeanrond kallar för solidaritet i det att hon inte når det känslomässiga 

involverandes tillstånd. Jeanrond menar ju att kärleken inte nöjer sig med att leva sida vid sida 

i solidaritet utan vill gemenskap och förening med den andre. Detta gör att kärleken alltid har 

ett känslomässigt inslag då den involverar hela det älskande subjektets person i sin strävan. 

Solidaritet och medkänsla är ingenting negativt, men frågan är, räcker det för att i Johan och 

Mariannes fall kunna utveckla kärlek? Hur ska paret nå den dynamik som Marianne verkar ge 

uttryck för att längta efter?  

Jeanrond menar att kärleken ligger utanför vår egen förmåga att prestera eller 

åstadkomma. Den innebär att kärleken förutsätter en tillit till någonting som ligger utanför det 

älskande subjektets egen kontroll. Johans behov av att bygga upp en trygg tillvaro genom en 

strukturerad materiell tillvaro behöver visserligen inte endast ses som någonting negativt. Det 

ligger i människans natur att strukturera och schemalägga kanske just eftersom att behovet av 

trygghet är så stort. Men hur påverkar Johans rädsla för det okända hans och Mariannes 

relation? Vad är det i grund och botten som orsakar Johans rädsla? Är det obesvarade 

existentiella frågor som; Är jag älskad? Finns det någon som vill mig väl? Kan jag ta emot 

livet som det är och lita på att det bär? Är det kanske dessa frågor som måste besvaras positivt 

för att Johan ska kunna ta emot kärleken som en gåva? Jeanrond menar ju att en människa 

först måste acceptera sig själv som älskad innan hon själv kan börja älska. Är Johan beredd att 

släppa kontrollen och kastas in i kärlekens förvandlande dynamik, eller håller han för hårt i 

sin egen illusion av trygghet? Är Marianne beredd att utforska sin förtryckta längtan efter 

passion, dynamik och rörelse? Vi går vidare till nästa scen. 
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4.2. Det är frågan om kärlek - om känsla och förnuft 

Johan och Marianne ligger i sängen och Marianne berättar att hon är med barn. Hon ger 

uttryck för att vilja ha en känsloreaktion från Johan och ber honom förmedla sin första impuls. 

Konversationen utvecklas så här:  

Johan: Jag är ju så förskaffad att jag inte har någon första impuls.  

Marianne: Jag tänkte att om det blir ett barn nu så är det meningen.  

J: Det gäller att vara praktisk. 

M: Nej det gör det inte, det är frågan om kärlek. 

J: Förklara 

M: Det kan jag inte eftersom att det är en känsla.  

Marianne verkar här ge uttryck för en känsla av liv och kärlek. Känslor som berör 

henne då hon tänker på barnet. Som om hon själv och hennes tillvaro inte är verklig, eller 

kanske inte berör henne känslomässigt.  

Marianne: Vi står här med vår bekvämlighet, feghet och overklighet och skäms. Och 

ingen ömhet har vi och ingen kärlek och ingen glädje. Vi skulle kunna ta emot ungen och jag 

tror att jag gjorde rätt när jag gladde mig och jag tror att det var en riktig känsla. Tänk om vi 

gör någonting som är oåterkalleligt. Vi försöker bara smita. Egentligen handlar det inte om 

ungen utan om dig och mig.  

Det hela slutar med att Marianne gör en abort och säger till Johan där hon ligger i 

sjukhussängen att hon ångrar sig så fruktansvärt.  

Marianne är i och med sin graviditet med om en upplevelse som väcker starka känslor 

hos henne. Hon säger att det är fråga om kärlek. Den första impuls hon känner över sin 

graviditet fungerar som en stark positiv kraft som drar henne in i en omvälvande och stark 

känsla av glädje och förväntan över det barn som hon bär och möjligheten till en relation till 

detta barn. Denna känsla går för henne utöver det praktiska och logiska resonemang det 

innebär att fundera över om det passar sig att behålla barnet. Johan upplever dock händelsen 

på ett helt annat sätt och uttrycker istället att det just handlar om att vara praktisk i fråga om 

de ska behålla barnet eller inte. Marianne avslutar med att säga att det egentligen inte handlar 

om barnet utan om henne och Johan. Jag får här uppfattningen att Marianne är det på spåren 

som hon saknar i relationen till Johan, nämligen känslan, glädjen, spontaniteten, impulsen och 

dynamiken. Sådant som inte går att schemalägga i den strukturerade vardagens almanacka. 

Jag skulle vilja påstå att Marianne här gör en verklig erfarenhet av den kraft som 

Jeanrond beskriver som “ett skapande mysterium”. Hon inbjuds av denna kraft att älska en ny 
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människa som växer i hennes livmoder. Känslan överväldigar henne, men samtidigt inser hon 

att hon saknar denna känsla i sitt äktenskap med Johan. Hon känner därför det som att det liv 

hon lever inte är verkligt. Hur ska hon nu kunna leva vidare med Johan efter denna bistra 

insikt? 

4.3. Alltsammans ligger inneslutet i ett tillstängt rum - om kärlekens 

förutsättningar 

Vi möter här Marianne i hennes arbetsroll som familjerättsadvokat där hon träffar fru 

Jacobi, en äldre dam som bestämt sig för att skiljas från sin make efter ett 20 år långt 

äktenskap och ett liv som hemmafru:  

Fru Jacobi: Jag vill skiljas 

Marianne: Varför vill fru Jacobi skiljas? 

FJ: Det finns ingen kärlek i äktenskapet.  

M: Är det ert skäl? Men ni har ju varit gifta så väldigt länge, har det alltid varit så? 

FJ: Det har alltid varit så ja.  

FJ: Min man är mycket skötsam, snäll och ordentlig. Jag har inga anmärkningar på honom, 

han har varit en utmärkt pappa. Vi har aldrig grälat, vi har en bra våning. Och ett trevligt 

gammalt sommarhus som vi har ärvt efter min mans mor. Vi är båda intresserade av musik, vi 

är med i en kammarmusikförening.  

M: Det låter ju bra alltihop. 

FJ: Ja det gör det. Det finns ingen kärlek i äktenskapet. Det har aldrig funnits.  

M: Har fru Jacobi möjligen träffat någon annan? 

FJ: Nej  

M: Kommer det inte att bli ganska ensamt då? 

FJ: Jo, det tror jag nog, men jag tar hellre den ensamheten än jag fortsätter i ett äktenskap 

utan kärlek.  

M: Vad säger er man då? 

FJ: Han har frågat mig hundra gånger vad det är för fel på vårt äktenskap. Jag har talat om 

för honom att det är omöjligt att leva i ett förhållande utan kärlek. Då frågar han mig i vad 

denna kärlek skulle bestå. Och jag har svarat honom över hundra gånger att, det vet jag ju 

inte, det är omöjligt att beskriva något som inte finns. 

…. 
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FJ: Ni tänker nog att jag är bortskämd. Att den där fru Jacobi har allt man kan önska sig, 

Men hon upphör inte att bråka om något diffust i fjärran som hon kallar för kärlek. Det finns 

ju annat; vänskap, kamratskap, trivsel och trygghet.  

M: Jag tänkte nog något åt det hållet.  

FJ: Jag går omkring med en föreställning om mig själv, och den stämmer inte på någon enda 

punkt med verkligheten.  

M: En personlig fråga: Är det inte så att kärlek….  äh det var inget 

FJ: Jo, jag inbillar mig att jag har möjligheter till kärlek. Men alltsammans ligger inneslutet i 

ett tillstängt rum. Det sorgliga är att det liv jag levt hittills har bara kapslat in mina 

möjligheter mer och mer. Man måste slutligen göra någonting åt det. Mitt första steg måste 

vara att ta ut skilsmässa. Min man och jag hindrar varandra på ett dödligt sätt.  

M: Det låter skrämmande. 

FJ: Ja det är skrämmande. Det är nämligen något mycket egendomligt som sker. Mina 

sinnen, syn hörsel och känsel börjar svika mig. Jag kan tex ta på det här bordet, jag kan 

uppleva det och känna det. Men min upplevelse är smal och torr. Förstår advokaten vad jag 

menar? 

M: Jag tror jag förstår det. 

FJ: Det är likadant med allting annat. Musik, dofter, människors ansikten, röster, Allting blir 

fattigare, gråare. Utan värdighet.  

 Vad händer nu? Plötsligt möter Marianne någon som tycks sätta ord på det hon 

innerst inne kanske gått runt och känt. Som om kärlek skulle vara något “diffust i fjärran” 

som är omöjligt att beskriva om man inte har erfarit den. Marianne kastas in i ett tvivel på vari 

kärlek består. Är det i de goda handlingarna, vänskapen, tryggheten och kamratskapet eller är 

det någonting annat? Någonting obeskrivligt, flyktigt, diffust? En känsla som gör en mer 

levande, intensifierar varje sinnesintryck? Fru Jacobi tycks mena att hon genom att ha stannat 

så länge i detta, som hon uttrycker det, kärlekslösa äktenskap har förlorat sig själv och den 

hon egentligen är och genom detta har varje sinnesintryck minskat i intensitet för varje dag 

som gått. Ett långsamt utplånande av hennes eget jag som till och med tar sig fysiska uttryck. 

Här når vi vad jag skulle beskriva som en central punkt i det som filmen aktualiserar 

när det kommer till definitionen av kärleksbegreppet. Vari består denna kärlek? Om kärleken 

bestod endast i solidariskt handlande, varför upplever sig då fru Jacobi och kanske också 

Marianne att allting långsamt blir fattigare, gråare och utan värdighet? Fru Jacobi uttrycker 

dessutom att hon har en bild av sig själv som inte stämmer överens med verkligheten.  
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 Jeanrond menar att ett älskande subjekt förutsätter någon att älska, en andre. I 

detta fall handlar det om fru Jacobis make som är denna andre som hon har möjlighet att 

älska. Men Jeanrond menar också att för att kärleken ska kunna nå en eskatologisk och 

transcendent potential, det vill säga för att det som uppfattas som kärlek faktiskt ska kunna 

kategoriseras som kärlek, krävs att bägge parter är beredda att förändras och förvandlas. 

Ligger det kanske någonting som blir till hjälp för oss i fru Jacobis replik: “Vi har aldrig 

grälat”? Kan det hända att denna dynamiska process som Jeanrond beskriver som en 

förutsättning för kärleken bär på en risk att kantra i det att det blir en obalans i det älskande 

parets vilja att förändras. När fru Jacobi beskriver att den bild hon har av sig själv inte 

stämmer överens med verkligheten undrar jag om hon i sin längtan efter kärlek har varit villig 

till förändring till den grad att hon inte längre är den hon vill vara.  

Eller rättare sagt, solidariteten och hänsynen undergrävde kärleken i det att kärleken, 

som Jeanrond menar, endast är möjlig i skillnaden mellan ett jag och ett du. Solidariteten och 

hänsynen förutsätter inte denna skillnad, utan utplånar skillnaden till förmån för att undvika 

konflikten. Kärleken däremot, kan inte undvika konflikten eftersom att den bygger på 

skillnaden mellan jaget och duet och vill dessutom nå den andre så som hen är i sin olikhet 

och skillnad. Den skapar därför ofrånkomligen dynamik i det att den måste förhålla sig till 

skillnaden hos den andre samtidigt som den tar hänsyn till den egna individen och dess 

gränser. Plötsligt kommer då känslan över fru Jacobi att hon inte varit sann mot sig själv i den 

relation hon levt i. Hennes egen individualitet, hennes “skillnad” har utplånats i strävan efter 

en total förening med den andre.  

Jeanrond menar att människans individualitet aldrig kan överbryggas hur intensiv en 

kärleksupplevelse än är, men jag tror att det finns en risk att uppoffrandet av den egna 

individualiteten undergräver kärleken så att den vänds i hat och förakt. Eller som fru Jacobi 

uttrycker det; “min man och jag hindrar varandra på ett dödligt sätt”. Upplevelsen som fru 

Jacobi tillslut lämnas med är ett liv utan värdighet.  

Men finns det någon alternativ väg framåt för fru Jacobi och för Marianne eller är 

deras enda möjlighet att komma åt denna kärlekens potential som ligger “inneslutet i ett 

tillstängt rum” hos fru Jacobi och kanske även hos Marianne att skiljas från sina makar? 

4.4. Det har bara gått åt helvete och ingen vet varför - om flykt och ansvar 

Nu har allting plötsligt förändrats. Johan kommer hem till Marianne och berättar att han har 

förälskat sig i en yngre kollega, Paula, med vilken han också har inlett en kärleksrelation. Han 
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är glad över detta samtidigt som han säger sig ha dåligt samvete över sitt handlande. Han ger 

uttryck för att han i fyra år velat bli av med Marianne. Det enda som intresserar honom är nu 

att ta steget ut ur sin och Mariannes relation. Han säger sig dock fortfarande älska Marianne 

men att han inte kan förstå varför han är så bitter på allt. Han menar att allt tekniskt sett 

fungerar bra dem emellan men att det är så svårt att tala om att det är tråkigt att ligga 

tillsammans. Johan avsäger sig på sätt och vis allt ansvar för det inträffade då konversationen 

lyder som följer: 

Johan: Det har bara gått åt helvete och ingen vet varför.  

Marianne: Jag måste ha gjort något fel.  

J: Det är bara en slump, en tillfällighet. Jag tror inte att det finns någon entydig sanning.  

 Marianne vädjar om en chans att reparera äktenskapet men Johan vill inte. Han 

beskriver sin och Paulas relation och den ter sig i hans beskrivning som aningen osäker och 

rörig men samtidigt passionerad och stormande. Jag får känslan av att han vill berätta för 

Marianne om sin nya erfarenhet eftersom att hon egentligen är den människa som han på sätt 

och vis känner mest trygghet hos. Han menar att han och Marianne har flytt in i en tillvaro 

som varit “för skyddad” och att detta som nu skett är deras stora chans. Johan säger att han 

har försökt att göra sig kvitt Paula men att han inte är förmögen till det då han är närmast 

besatt av henne.  

 Hur kunde nu detta ske i deras på ytan så välordnade äktenskap? Kommer det 

inte som en chock att det är Johan som är den som tillslut, till synes utan förvarning, bryter 

upp och lämnar Marianne? Kanske fick vi i en tidigare scen som jag inte beskrivit tidigare en 

liten erinran om att någonting var på väg att gå galet. Johan uttrycker nästan som från 

ingenstans i en kort scen när paret sitter på en lunchrestaurang detta: 

Johan: Marianne, kan det vara så lömskt ordnat att livet plötsligt går galet, utan att vi 

vet hur det sker? Nästan omärkligt? Är det frågan om att man väljer och väljer fel eller som 

ett spår som man kanske följer utan att ens vilja det? Förrän man ligger där på soptippen. 

Är det så att även Johan har upplevt denna brist på dynamik, eller för att använda mitt 

eget begrepp, känsla som även Marianne har givit uttryck för? Kanske, men uppenbarligen är 

han inte förmögen att i sin och Mariannes relation ta ansvar för sin upplevda brist. Istället flyr 

han in i en relation som erbjuder honom all den passionerade känslostorm som han saknat 

men inte kunnat ge uttryck för. Skulle vi kanske kunna se det som att Johan plötsligt känner 

ett behov av att släppa den illusion av trygghet som han tidigare varit så mån om att 

kontrollera? I så fall kan vi inte längre kategorisera in honom under begreppet kontroll. Men 

är han under begreppet tillit? Har han tagit klivet ut i ovisshet och satt sin tillit till någonting 
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som ligger utanför hans egen kontrollförmåga? Nja… på sätt och vis har han det, men det 

finns ett problem med Johans sätt att släppa på kontrollen som gör att hans agerande ter sig 

oansvarigt och destruktivt. På det område som han som älskande subjekt själv har förmåga att 

kontrollera väljer han att helt sätta sin tillit till känslan och han ger således upp viljan och tron 

på kärlekens möjlighet i sin relation till Marianne. Problemet tycks i slutändan ligga i det att 

han faktiskt tappar tron på möjligheten till kärlek. Man skulle kunna säga att han släpper 

kontrollen, men finner ingenting av värde att sätt sin tillit till mer än sin känsla. Resultatet blir 

vad Jeanrond förmodligen skulle kalla en misstro till kärleken snarare än en tro på kärleken i 

det att han ser kärlekens begränsning snarare än dess möjlighet. Flykten till Paula är bara en 

flykt till snabbast möjliga nödutgång för att slippa ta ansvar för sin befintliga relation med 

Marianne. Men kan vi klandra honom för detta? Har han förmågan att välja att “ta ansvar” för 

sin relation till Marianne genom att välja att se på situationen i “kärleken ljus” som Jeanrond 

säger?  

Mariannes reaktion är dämpad och jag uppfattar det som att hon tar på sig skulden för 

deras misslyckade relation. Hon har blivit ohyggligt sviken, men ger inte uttryck för någon 

ilska gentemot Johan. Istället känner hon skuld och vädjar om att han ska ge henne en ny 

chans, trots att det skulle te sig mer rimligt att det vore Johan som fick be som en ny chans.   

4.5. Applicerandet av en fortlöpande personlighetsförstöring - om att vara 

behaglig eller besvärlig 

Här möter vi Johan som kommer hem till Marianne en tid efter deras separation för att 

äta middag och samtala. De båda uttrycker en viss nervositet inför mötet med tanke på att det 

var så länge sedan de sågs. Marianne klandrar Johan för att han inte tar sitt ansvar för 

umgänget med de gemensamma döttrarna. Det framkommer att Johan är hårt hållen av Paula 

som är mycket svartsjuk och inte låter honom hälsa på i flickornas hem. Marianne menar att 

Johan är feg som inte vågar tala om för Paula hur han vill ha det. Men Johan menar att det inte 

tjänar någonting till att skälla på honom. Johan är anmärkningsvärt närgången och kysser 

Marianne på kinden och visar tydliga tecken på att vilja vara nära henne. Under middagen 

framkommer att han fått ett erbjudande om en gästprofessur i Cleveland vilken han ämnar 

tacka ja till och resa till hösten. Paula tänker han inte ta med sig. Han berättar att han har 

tröttnat på Paula men att hon visserligen har lärt honom ett och annat om honom själv som 

kan vara bra att veta. Han säger att otryggheten i deras relation tröttar ut honom. Samtidigt 

menar han att det bästa Paula lärt honom är att gapa och skrika och bråka. Marianne tar upp 
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frågan om skilsmässa och Johan menar att han är likgiltig inför saken. Johan undrar om 

Marianne har skaffat sig någon älskare men Marianne ger honom inget svar mer än ett 

hemlighetsfullt leende. Hon går sedan ut i köket för att hämta kaffet och på vägen ger hon 

Johan en intensiv kyss. De förflyttar sig till soffan för att inmundiga sitt kaffe varvid 

konversationen kommer att handla om Johan och Paulas bostad i förorten vilken Johan inte 

alls trivs i. 

Konversationen fortlöper: 

Johan: Ja, för min del kan jag egentligen bo varsomhelst. Jag uppfattar varje boplats 

som tillfällig. Man måste ha sin trygghet inom sig. 

Marianne: Har du det du? 

J: Inte så länge som jag levde här hemma om jag ska vara uppriktig...  All trygghet var ju 

förankrad i sådant som fanns utanför oss själva. Våra ägodelar, vår villa vårt sommarhus, 

vännerna, inkomsten, maten, föräldrarna, helgdagarna. Jag ska tala om för dig hur min 

trygghet ser ut. Jag tänker såhär; ensamheten är absolut. Det är en illusion att inbilla sig 

någonting annat. Vänta dig aldrig någonting annat än djävulskap, om det händer dig 

någonting trevligt så desto bättre. Tro aldrig att ensamheten kan upphävas, den är absolut. 

Du kan dikta en gemenskap på olika plan men det blir ändå bara dikter om religion, politik, 

kärlek, konst osv. Ensamheten är total lika fullt. Det försåtliga är bara att du då och då 

drabbas av en illusion om gemenskap, men var medveten om att det är en illusion, då blir det 

lättare sen att återgå till ordningen. Man måste leva med insikten om den totala ensamheten. 

Då upphör man att klaga, då slutar man att jämra sig. Då är man ganska trygg. Om man lär 

sig att acceptera meningslösheten med tillfredsställelse…. 

M: Jag önskar att jag vore lika säker som du.  

Marianne undrar vad hon gjorde för fel som gjorde att det blev som det blev. De börjar 

diskutera Mariannes samtal med en terapeut som hon träffar då och då. Han har bett henne 

skriva ner sina tankar och Johan är intresserad av att få höra vad Marianne har kommit fram 

till i sitt skrivande. Men innan Marianne hinner börja läsa sätter sig Johan tätt intill henne och 

börjar kyssa henne. Marianne vädjar om att han ska sluta då hon säger sig ha fantiserat om att 

de igen skulle ligga med varandra men att hon kommit fram till att hon skulle längta ihjäl sig 

efter honom när han sedan skulle lämna henne på nytt. Hon säger att hon fortfarande är kär i 

honom och att hon inte vill leva med någon annan än honom. Johan menar att han också är 

kär i Marianne och att han längtat efter henne nästan varje dag. Marianne menar att detta inte 

är sant. Marianne bryter sig loss ur Johans grepp och säger att hon verkligen inte vill ligga 

med honom. De sätter sig tillrätta och Marianne läser: 
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Marianne: Med förvåning måste jag konstatera att jag inte vet vem jag är. Inte det 

allra minsta. Jag har alltid gjort det människor sagt åt mig att göra. Så långt jag kan minnas 

tillbaka har jag varit lydig, välanpassad. Närmast beskedlig. … Hela min och mina systrars 

uppfostran gick ut på att vi skulle vara “behagliga”.... Så småningom upptäckte jag att om 

jag hemlighöll vad jag tänkte och istället blev inställsam och förutseende gav ett sådant 

uppförande utdelning. … Sedan utvecklades lögnerna, hemlighållandet, bortvändheten av 

bara farten. Min far ville att jag skulle bli jurist som han själv. Jag antydde nån gång att jag 

helst av allt ville bli skådespelerska. …    Jag minns att jag blev utskrattad. Sen har min 

förställning bara tilltagit. I mitt förhållande till andra människor, i förhållande till männen. 

Samma konstanta förställning, samma förtvivlade försök att vara till lags.  Jag har aldrig 

tänkt; vad är det jag vill, utan alltid; vad vill han att jag ska vilja. Det där ju inte någon 

osjälviskhet som jag trodde förut, utan rena fegheten. Och vad värre är, en fullständig 

okunnighet om vem jag själv är. … För första gången känner jag just nu en häftig spänning 

inför tanken att ta reda på vad jag egentligen vill med mig själv. I den ombonade värld där 

både Johan och jag har levt så omedvetet och självklart finns en grymhet och brutalitet 

implicerat som skrämmer mig mer och mer då jag tänker tillbaka på det. För att köpa en yttre 

trygghet kräver den ett högt pris. Applicerandet av en fortlöpande 

personlighetsförstöring.  Det är lätt att redan från början deformera ett litet barns späda 

självhävdelseförsök. Det skedde i mitt fall med injektioner av ett gift som verkar 

hundraprocentigt. Det dåliga samvetet. Först gentemot mamma, sen mot omvärlden och sist 

men inte minst mot Jesus och Gud. Plötsligt kan jag ana vad för slags människa jag hade 

varit om jag inte hade låtit mig hjärntvättas. Och jag undrar nu om jag är räddningslöst 

förlorad? Om alla de möjligheter till glädje för mig själv och andra som ursprungligen fanns 

nedlagda i mig, är döda? Eller om de bara sover och kan väckas till liv.   

 Här ser vi nu hur dessa båda individer har utvecklats i olika riktning efter 

uppbrottet från varandra. Johan har som vi tidigare sett släppt på sitt kontrollbehov. Dock 

verkar han inte har funnit tilltro till kärlekens möjliggörande “någonting” som ligger utanför 

honom själv. Tvärtom är hans slutsatser mycket mörka och dystra. Han menar att det i grund 

och botten inte finns någon sann gemenskap utan att varje försök till gemenskap är en 

illusion. Ensamheten är total. Härmed ställer han sig i polemik med Jeanrond vars fokus 

ligger på det motsatta, nämligen att människan har förmåga både till kärlek och gemenskap 

med varandra. Det som dock ter sig aningen märkligt hos Johan är att han trots sin tidigare 

vilja att kontrollera tillvaron, ändå verkar sakna förmågan till ett självkritiskt reflekterande. 

Jeanrond menar ju att endast de relationer som innehåller en dimension av självkritik kan 
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betraktas som en kärleksrelation (Jeanrond 2010:23). Här saknar Johan någonting som också 

verkar medför att han placerar skulden utanför sig själv och tillskriver inte sig själv något 

ansvar för att uppfylla sina åtaganden. Även här står han i polemik med vad Jeanrond skulle 

påstå är ett kärleksfullt handlande i det att Jeanrond menar att en kärleksrelation också alltid 

innehåller ett medvetet åtagande gentemot den andre även om vi inte kan styra över våra 

känslor. Detta åtagande tar Johan ingen som helst ansvar för och han vill heller inte se sin 

skuld i detta förfarande.  

 Marianne däremot verkar ha hittat en ljusare syn på livet. Även om hon 

uttrycker att det som hon och Johan hade skrämmer henne, så verkar det som att hon också 

sörjer separationen från honom. Men i sin ensamhet har hon haft möjlighet att lyssna till sitt 

inre och klarare dra upp gränserna för sitt eget jag. Detta ger henne en omvälvande känsla 

inför att fortsätta utforska vem hon själv är och vad hon själv vill. Hon är beredd att se och 

bejaka de skillnader och gränser som tidigare slätats ut i solidaritet och hänsyn. Därmed 

närmar hon sig det som enligt Jeanrond är en av förutsättningarna för kärleken; skillnaden. 

Jag uppfattar det som att hon känner en fantastisk befrielse att få utforska sin egen längtan, 

samtidigt som hon räds tanken att falla tillbaka in i gamla mönster som får henne att fråga vad 

andra vill, snarare än vad hon själv vill och därigenom också på nytt utplåna sina egna 

konturer och möjligheter till kärlek. Hon upptäcker här möjligtvis en grund till det som 

Jeanrond menar är den skillnad ur vilken den energi som all kärlek behöver utvinns (Jeanrond 

2010:22). Är detta något som bäddar för en ny möjlighet till kärlek hos Marianne i hennes 

möte med Johan? Är det en helandeprocess från det som hon själv beskriver sig ha varit utsatt 

för sedan barnsben och som hon kallar “applicerandet av en fortlöpande 

personlighetsförstöring” vilken har inneburit att hennes innersta spontanitet och livslust, 

hennes “skillnad”, utplånats av de betydande andra som omgivit henne och hos vilka denna 

spontanitet och livslust tolkats som någonting negativt som bör tyglas till förmån för “det 

behagliga”? 

4.6. Vi är känslomässiga analfabeter - om den tvetydiga viljan 

Det har gått ytterligare en tid och Johan och Marianne träffas på Johans kontor en 

kväll för att han ska skriva under skilsmässopappren. Det hela utvecklar sig så att Johan till 

sist erkänner att han längtar hem och tillbaka till Marianne. Han känner sig ensam, och 

ensamheten med Paula är värre än den egna ensamheten menar han. Marianne vill inte 
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återuppta relationen. Hon är säker på att de skulle få dem båda att falla tillbaka i gamla roller 

och att allt det de lärt sig skulle vara förlorat.  

Johan: Vi är känslomässiga analfabeter, vi har inte fått lära oss ett enda ord om själen. 

Marianne: Jag tror att hänsynen tog död på kärleken.  

M: Jag tänker leva i verkligheten precis som den är.  

Jag tolkar detta som att Marianne har funnit modet att leva livet med en fullkomlig 

tillit till någonting som ligger utanför henne själv och en övertygelse om att även om livet inte 

alltid skapar känslan av lycka så är förutsättningen för att kunna ta emot lyckan när den 

kommer, att också kunna acceptera och ta emot lidandet när det kommer och inte fly från det. 

Att visa hänsyn är inte alltid att leva i verkligheten precis som den är utan ibland en flykt från 

den. Marianne råder Johan till att börja om sitt liv på andra villkor och leva det i verkligheten 

så som hon själv har börjat göra. Johan däremot har ingen livslust eller ork till detta. Han 

kallar sig själv en “känslomässig analfabet som inte har fått lära sig ett enda ord om själen” 

Här inbjuder Marianne honom ändå till att börja utforska själen, men han visar sig ovillig att 

svara an på detta. Han verkar snarare vilja fly tillbaka till relationen med Marianne där han 

ändå kände sig trygg på något vis.  

Mycket har hänt både hos Johan och Marianne. Frågan som återstår är nu om det här 

finns en förutsättning för dem att uppta sin kärleksrelation på nytt då Johan plötsligt verkar 

erkänna sin flykt ur relationen som ett misstag och Marianne har funnit skarpare konturer 

kring sin egen inre kärna. Däremot kvarstår frågan om Johan tänker återgå till den 

kontrollerade, oreflekterade tillvaro som de levde i innan relationen tog slut, eller om han 

genom sina erfarenheter med Paula kanske har för avsikt att agera annorlunda, nämligen att 

som Marianne uttrycker det; “leva i verkligheten precis som den är”.  

Marianne menar att hon lever ett mycket ärligare liv nu. Johan undrar om hon är 

lyckligare. Konversationen fortlöper på kontoret: 

Marianne: Allt prat om lycka är bara strunt. Lycka för mig är att äta en god middag.  

Marianne menar sig vara frestad att riva skilsmässopappren och ta tillbaka Johan, men 

det verkar som att det är främst av pliktkänsla och medlidande som hon nu känner så. Hon 

visar på en hög känsla av ansvar i förhållande till kärleken som ett åtagande. Är det kanske 

därför hon är frestad att riva skilsmässopappren? Hon ger uttryck för denna höga 

ansvarskänsla när hon uttrycker;  

Marianne: Med vilken rätt hävdar jag ett eget självständigt liv? Här blir relationen till 

Johan och potentialen till kärleken dem emellan överordnad Marianne som individ. Marianne 

har detta i åtanke när hon ifrågasätter med vilken rätt hon hävdar ett eget självständigt liv. 
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Vem är hon att neka relationens potential till kärlek? Kopplat till Jeanrond är detta en relevant 

fråga att ställa då kärleken hos honom ses som en gåva från Gud. En gåva har karaktären av 

att vara frivillig att tas emot eller att förkastas, men med en fullständig tillit till givarens avsikt 

med gåvan kan man ställa sig frågan med vilken rätt man ratar den. Vilka möjligheter är det 

Marianne missar om hon inte river pappren? Marianne är i konflikt med sig själv, hon säger;  

Marianne: Jag vet ju att vi måste skiljas. Jag vet att det är nödvändigt och riktigt att vi 

måste skiljas.  

Här kommer frågan om vilja och känsla in igen. Marianne känner att hon vill riva 

pappren, eller känner hon att hon inte vill? Eller är det så att hon vill riva pappren men känner 

att hon inte kan? Eller är det en tredje röst; förnuftet, som kommer in och går emot både viljan 

och känslan? Är det därför det är så svårt för henne? Är det den självutgivande agapekärleken 

som får Marianne att känna medlidande med Johan och vilja ta honom tillbaka för hans skull 

eller är det en destruktiv självkärlek som egentligen inte vill ta honom tillbaka för hans eget 

bästa utan för hennes bästa i det att den låter henne falla tillbaka i sina gamla mönster och 

agera självutgivande på ett sätt som snarare blir självutplånande? Är det så att detta är den 

kvinnliga “synden”? Att vilja ge upp sig själv för andra. Att frivilligt bli ett offer? Här 

snuddar vi vid den feministiska kritik som väckts främst av Valerie Saiving Goldstein i 

artikeln The Human Situation: A Feminine View från 1960 i vilken hon ifrågasätter manliga 

teologers, däribland Anders Nygren, tendens att identifiera synd med självhävdelse och kärlek 

med osjälviskhet, vilket inte stämmer överens med Saivings kvinnliga erfarenheter av 

respektive begrepp. Scenen ger oss ingen klarhet i detta. 

4.7. Min kärlek ser ut hur fan som helst - om erfarenheten av den jordiska 

kärleken 

Det har gått flera år sedan Johan och Marianne skilde sig och plötsligt möter vi dem i en stuga 

någonstans vid havet som Johan har lånat av en kollega över helgen. De har stämt träff i 

hemlighet för ett passionerat kärleksmöte då deras nya respektive kärlekspartners råkar vara 

bortresta samma helg. Frågan uppstår oundvikligen hur det nu kommer sig att Johan och 

Marianne plötsligt på nytt inleder en kärleksrelation som tar sig uttryck i enstaka, hemliga 

sexuella möten när de äntligen har skilt sig och gjort sig fria från varandra? Är det för att 

Marianne är beroende av att skapa sig en mening i sin egen tillvaro genom att bli den som 

“räddar” Johan från hans ensamhet? Hon säger sig ha blivit glad för att han blev glad över 

deras möte. Är det så att hennes liv känns tomt utan att vara någon till lags eller känna sig 
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behövd? Är det ett sorts “återfall” i ett gammalt mönster eller är det någonting nytt? På sätt 

och vis ger hon uttryck för att historien upprepat sig när det kommer till hennes nya 

äktenskap. När hon kom på sin nya make Henrik med att vara otrogen så bad hon honom först 

dra åt helvete, men sedan, beskriver hon, bönade och bad hon att han skulle komma tillbaka 

till henne.  

 Och var har vi Johan i denna nygamla relation? Johan verkar ha förvärvat 

förmågan att kunna reflektera självkritiskt på senare dagar. Han uttrycker detta: 

Johan: Vi har upptäckt oss själva, den ena inser sin storhet och den andra sin litenhet, 

kan det vara bättre? 

Marianne: Jag litar på mitt förstånd och min känsla, de två samarbetar. Jag är nöjd med 

dem. På äldre dar har jag fått en tredje medarbetare, det är min erfarenhet. … Jag tycker om 

människor. Jag gillar förhandlingar, förståndighet, kompromisser. 

 Plötsligt är det ombytta roller. Johan som vid vårt första möte framstod som den 

självsäkra, näst intill narcissistiska och självupptagna man, har plötsligt förvandlats till en 

man som vågar erkänna sin brist och litenhet och på så sätt möta tillvaron sådan den är, utan 

att bygga upp illusioner av trygghet. Marianne som tidigare levt genom att utplåna sig själv i 

tron om att det har varit ett uttryck för kärlek, har plötsligt insett att hon har både förmåga och 

rättighet att hävda sig själv. Paret möts nu och för första gången verkar de kunna se varandra i 

sina olikheter som de två individer de är. De går småningom till sängs och Marianne drömmer 

en mardröm från vilken hon plötsligt vaknar upp: 

Marianne: Johan, tror du vi lever i absolut förvirring?  

Johan: Du och jag? 

M: Allihop! 

J: Vad menar du med förvirring? 

M: Rädsla, osäkerhet, oförstånd. Jag menar förvirring. Tror du att det är så att vi är hemligt 

rädda för att vi halkar utför, och så vet vi inte vad vi ska ta oss till. 

J: Ja det tror jag.  

M: Tror du att det kanske är för sent redan?  

J: Ja, sånt får man bara tänka, inte säga. 

M: Johan, tror du att vi har missat någonting viktigt? 

J: Vi allihopa? 

M: Du och jag. 

J: Vad skulle det vara? 
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M: Ibland förstår jag hur du känner och tänker, och jag blir så full av ömhet och jag glömmer 

bort mig själv. Fastän jag inte plånar ut mig själv. Det är en alldeles ny känsla. Förstår du 

vad jag menar? 

J: Jag förstår vad du menar. 

M: Johan, ibland sörjer jag över att jag aldrig har älskat någon och jag tror inte att någon 

människa någonsin har älskat mig. Det gör mig ganska bedrövad. 

J: Nu är du väl ändå förskräckligt överspänd. 

M: Är jag det? 

J: Jag kan bara tala för mig själv, men jag tänker att jag älskar dig på mitt ofullkomliga och 

ganska själviska sätt. Och ibland tror jag att du älskar mig på ditt beskäftiga, bråkiga sätt. 

J: Jag tror helt enkelt att vi älskar varandra på ett jordiskt och ofullständigt sätt. Du har 

sådana pretentioner. 

M: Jag har det va? 

J: Såhär i all enkelhet, mitt i natten i ett mörkt hus någonstans i världen sitter jag ju faktiskt 

och håller om dig. Och du sitter faktiskt i min famn. Jag kan inte påstå att jag känner någon 

vidare inlevelse eller medmänsklighet, jag har antagligen inte fantasi för sånt. 

M: Nej, du är så fantasilös 

J: Min kärlek ser ut hur fan som helst, jag kan inte beskriva den och den känns nästan aldrig 

till vardags. 

M: Och du tror verkligen att jag älskar dig också? 

J: Ja det tror jag faktiskt, vi ska inte tjata om saken för då dunstar kärleken av. 

Plötsligt tycks det som att paret efter all strävan erfar någonting som de identifierar 

som kärlek. För Marianne rör det sig om en känsla av att ibland förstå vad Johan tänker och 

känner och fyllas av ömhet inför denna känsla och glömma bort sig själv, men på ett sätt som 

inte utplånar henne. För Johan handlar det om det konkreta faktum att han faktiskt söker sig 

till henne och håller om henne. Det är visserligen en självisk och jordisk kärlek menar Johan, 

men ändå en erfarenhet av kärlek. Är det inte fantastiskt att Johan till sist är den som visar 

störst tilltro till kärleken i det att han blir den som får bekräfta deras kärlek då Marianne frågar 

om han tror att hon verkligen älskar honom. Så slutar historien om Johan och Marianne och vi 

går vidare för att diskutera slutsatsen.   

5. Slutsats 
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Vi har nu analyserat begreppet kärlek i serien Scener ur ett äktenskap och belyst dem med 

teologi från Werner G. Jeanrond. Jag kommer nedan att diskutera vilka slutsatser som 

analysen lett fram till och tankar för vidare reflektioner. 

5.1. Analysens slutsatser 

Den slutsats jag kommer till efter att ha belyst kärleken i Bergmans serie Scener ur ett 

äktenskap genom Jeanronds teologi är att den visserligen delvis följer det mönster som blev 

tydligt hos Jeanrond vars cykel består i en vilja som leder till tillit vilket i sin tur leder till en 

känsla i det att den älskande involverar hela sin person i “kärlekens spel”. Marianne är den 

som i serien tycks följa denna cykel även om hon har en del svårigheter längs vägen i form av 

rädsla för att falla tillbaka i gamla, destruktiva mönster. Hos Johan ser vi exempel på hur 

denna cykel kan ta sig andra uttryck då det i Johans fall snarare blir en vilja som leder till 

rädsla vilket i sin tur leder till kontroll som utplånar möjligheten till kärlek hos honom. I den 

sista scenen ser vi ändå att Johan har utvecklats. Både Johan och Marianne släpper tillslut 

kontrollen, men med en stor skillnad. Marianne gör det i en positiv tillit till någonting som 

ligger utanför henne själv medan Johan gör det med en total pessimism och otro till det som 

ligger utanför hans egen förmåga att kontrollera. Han slutsats är att ensamheten är total. Han 

går därmed i fällan som Jeanrond beskriver; Är subjektet värt att älskas; är jag värd att 

älskas? Johans svar blir nej. Det finns inte möjlighet till kärlek över huvud taget. Det är bara 

en illusion. Men så möter de före detta makarna Johan och Marianne varandra på nytt efter 

många år, visserligen under vad man skulle kunna kalla “etiskt problematiska förhållanden”, 

och verkar göra en gemensam erfarenhet av kärlek i det att de plötsligt kan se och acceptera 

varandra som dem de är i sina olikheter och våga lita till att kärlek är möjlig. Märkligt nog är 

det Johan som blir den som sätter ord på kärleken.  

Också Marianne ger uttryck för en ny erfarenhet då hon säger till Johan: ”Ibland 

förstår jag hur du känner och tänker, och jag blir så full av ömhet och jag glömmer bort mig 

själv. Fastän jag inte plånar ut mig själv. Det är en alldeles ny känsla.” Är detta inte en 

beskrivning av gemenskapen dem emellan. Känslan av att det är möjligt att älska en annan 

människa i sin skillnad och olikhet men utan att utplåna sig själv.  

På frågan om vi kan definiera vad kärlek med stort K är i ontologisk mening är jag 

utifrån analysen ovan beredd att svar nej. Kärleken är inget statiskt utan en dynamisk process, 

unik för varje relation och kulturellt betingad för varje generation. Däremot har kärleken vissa 

karaktärsdrag som jag tror är möjliga att känna igen. När Marianne menar att Paulus 
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beskrivning i Korintierbrevet “plattar till en” tror jag att vi måste tolka det utifrån det Johan 

beskyller Marianne för i sista scenen, nämligen att hon “har sådana pretentioner”.  Visst är 

det en vacker beskrivning som Paulus ger av kärleken, men är det någonting som människan 

helt och fullt egentligen kan uppnå? Eller är vi begränsade att älska med vår, som Johan kallar 

det “jordiska och ofullständiga kärlek”? Precis som Marianne menar, är det inte många 

människor som kanske gjort den fulla upplevelsen av kärleken så som Paulus beskriver den.  

Varför räcker det inte med att göra goda handlingar mot varandra? Varför räcker inte 

Mariannes prat om kamratskap och måttliga ambitioner till? Jo för att kärleken som Jeanrond 

säger, är ingen princip som vi kan tillämpa på vissa givna situationer. Kärleken är en praxis 

som möjliggörs i mötet med den andre just så som han eller hon är. Men att agera utifrån detta 

möte kräver ett ansvar från bägge parterna. Det ansvaret ligger hos det egna jaget och det 

måste förmedlas via språket och individernas förmåga att uttrycka sin egen “skillnad”. Johan 

kommer till korta med att tala om för Marianne vad han saknar i relationen, kanske vet han 

det inte själv som den själsliga analfabet han säger sig vara, förrän han upplever det med 

Paula. Marianne har även hon bristande förmåga att kommunicera sina egna behov i 

relationen i det att hon säger att hon ständigt har frågat sig vad han vill och inte vad hon själv 

vill.  

Två nya motsatspar framträder och blir tydliga för mig under skrivandets gång, 

nämligen förändring och skillnad. Det finns en spänning i Jeanronds teologi när det kommer 

till dessa begrepp. Om kärleken förutsätter skillnad men samtidigt kräver en öppenhet för 

förändring, i vilken utsträckning bör denna förändring då äga rum för att fortfarande kunna 

bevara skillnaden? Om skillnaden utplånas har ju även förutsättningarna för kärlek utplånats. 

Här tror jag vi når kärnan i Jeanronds teologi om kärlek men också den största spänningen 

eller paradoxen. Det rör sig om en skapande dynamik. Kärleken är inte statisk men heller inte 

fördärvande eller utplånande. Den är omformande och den förhåller sig till verkligheten så 

som verkligheten ter sig. Det vill säga, den går inte att mana fram eller prestera fram rent 

känslomässigt. Den skyr inte konflikterna utan kastar sig in i dem i respekt för både jaget och 

duet och skillnaden dem emellan.  

Här vill jag föra ett vidare resonemang om agape som den självutgivande och 

uppoffrande kärleken, och eros som den kärlek som kräver att skillnaden mellan jaget och 

duet inte ska utplånas. Om agape finns och ges kan den missbrukas av mottagaren vilket i sin 

tur leder till ett maktspel i vilket den ene ger ohämmat av sig själv medan den andre tar emot 

det genom att kräva mer. Detta leder oundvikligen till ett självutplånande eller ska vi kalla det 

ett uttömmande av den givande parten. Den givande parten måste då ta till sin eroskärlek, det 
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vill säga, hen måste bevaka sin skillnad och kräva att få behålla den. Annars sker det som vi 

kan se Marianne ge uttryck för när hon säger “hänsynen tog död på kärleken”. I och med 

detta resonemang ställer jag mig till Jeanronds position i det att han menar att den mänskliga 

kärleken också alltid innehåller inslag av eros. Den måste göra det, annars töms individen på 

sin skillnad, sin olikhet sin identitet och sin värdighet. Och därmed går grunden för kärleken 

förlorad i det att skillnaden utplånas. Detta kan inte ses som någonting positivt när det 

kommer till den mänskliga kärleken eftersom att en av dess förutsättningar är just 

avgränsningen och skillnaden som gör erotiken möjlig. 

Vi landar alltså i att det till syvende och sist i att kärleken kräver en tillit till någonting 

som ligger utanför det älskande subjektets egen förmåga att kontrollera. Kärleken är en kraft 

eller ett “skapande mysterium” som bjuder in människan i en skapande verksamhet vilken 

involverar både känsla och vilja men som också innebär en förpliktelse som kräver ett 

engagemang och ett ansvar från bägge parter i relationen. Detta ansvar ligger i att ta emot och 

förvalta den andres utgivande av agape och respektera den skillnad som utgör själva källan till 

eros. Utplånas skillnaden finns inte längre en trygg plattform för att ta emot och ge agape. 

5.2. Avslutande reflektion och nya frågeställningar 

Fokus för denna studie har kommit att bli kärleken som fenomen i människans liv 

kopplat till känsla, vilja, tillit och kontroll. Vi har också tittat närmare på begreppen skillnad 

och förändring.  

Vad som inte givits utrymme för i denna studie, men som oundvikligen blir en aktuell 

fråga är begrepp som ansvar, plikt, åtagande, kopplat till frihet. Jeanrond ställer sig vid ett 

tillfälle frågan om kärleken som fenomen förstärker eller förminskar människans personliga 

frihet (Jeanrond 2010:56-57). Denna fråga blir aktuell när vi ska försöka diskutera vår tids 

definition på begreppet kärlek. Min personliga gissning är att de flesta svenskar skulle ge det 

spontana svaret att sann kärlek per automatik gör människan friare. Men vad händer då med 

begreppen ansvar och åtagande? Finns det utrymme i vår tids förståelse av kärleksbegreppet 

för att också rymma dessa aspekter eller har de helt trängts undan av våra emancipatoriska 

frihetsvärden och romantiska ideal? Vad händer i de fall då en relation påverkas av yttre 

faktorer som sjukdom? Hur påverkas en kärleksrelation av det som den feministiska analysen 

påvisat när det kommer till kvinnlig och manlig synd? Här krävs givetvis en definition på 

begreppet frihet för att överhuvudtaget kunna gå vidare i detta resonemang.  
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Kan det finnas en problematik i förhållandet till begreppet kärlek i vår tid som innebär 

att vi har reducerat kärlek till att handla om känsla och frihet? Det vill säga individens frihet 

som blir överordnad själva relationen. Jeanrond menar trots allt att första steget till att börja 

älska är att kunna acceptera sig själv som en älskad individ. För att kunna göra detta, menar 

jag, krävs någonting starkare än en känsla. Det krävs en ontologisk övertygelse om att jag är 

älskad och skapad av någon som har rena och goda motiv, en tillit. Finns inte denna 

övertygelse blir risken att vi utelämnas till känslan vilken i sin tur blir min enda moraliska 

guide. Detta resulterar i att när jag inte känner kärlek till min partner så blir det rätta 

automatiskt att gå vidare och hitta en ny partner då kärlek inte har något med tillit, åtagande 

och ansvar att göra. Detta är frågor för vidare reflektion och studier som jag vill skicka med 

er.  

5.3. Slutord 

Hade kanske den där prästen som höll vigseltal ändå rätt i en bemärkelse när han jämförde 

kärleken med ett lotteri? Ett lotteri i vilket man satsar sig själv och sitt eget engagemang trots 

att alla erfarenhetens odds talar för att lidande är en del av “vinsten”. Ingen relation som inte 

står helt still, kan undgå lidande i form av konflikter, svek och missförstånd. Trots allt vet 

ingen människa som står vid randen av att involvera sig själv i detta skapande mysterium hur 

mycket arbete och lidande detta involverande kan föra med sig. Lika lite vet hon vilka 

underbara erfarenheter och dimensioner som kan vänta på den resa som kallas kärlekens väg. 
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