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1 SAMMANFATTNING  
C.G. Jungs teori om individuationen, och huvuddelen av de beskrivningar som finns av den, t.ex. 
via myter och sagor, utgår från ett manligt perspektiv. Vissa har dock diskuterat den utifrån ett 
kvinnligt perspektiv, och pekar på att kvinnans och mannens processer skiljer sig åt. Inom denna 
uppsats har jag utforskat kvinnans individuationsprocess, genom att diskutera myterna om Sofia 
och Inanna, samt sagan om Tusenskinn, med hjälp av jungianska metoder och en modell av 
kvinnans individuationsprocess föreslagen av Pia Skogemann. Jag har utforskat huvuddragen i 
den kvinnliga individuationsprocessen, hur de exemplifieras i dessa berättelser, vilka arketyper 
som är viktiga(st) i denna process och tittat på likheter och skillnader mellan kvinnlig och manlig 
individuationsprocess. Huvuddragen i kvinnans individuationsprocess innehåller en 
igångsättande fas, då Personan ifrågasätts av Jaget, och det omedvetna börjar bryta fram. Därefter 
följer faser då jaget möter både det manliga i olika skepnader, både av positiv och negativ karaktär, 
d.v.s. olika Animusuttryck, och det kvinnliga, som kan motsvara arketyperna Personan, Jaget, den 
Stora Modern, Skuggan och även Självet. Den innefattar också ett tydligt nedstigande, där Jaget måste 
våga överlämna sig, eller dra sig tillbaka till mer primitiva stadier. Slutligen sker ett återvändande, där 
alla delar förenas, för att uppnå helhet och då Självet träder fram. Dessa faser återfinns i alla tre 
berättelser. Myten om Inanna har den mest fullständiga beskrivningen av individuationsprocessen. I 
kvinnans individuationsprocess verkar Animus ha en central betydelse, medan Skuggan verkar spela 
en mindre roll, jämfört med i den manliga individuationsprocessen. Det är också troligt att kvinnans 
Skugga har andra karaktäristiska är mannens, t.ex. skam, skuld, svartsjuka. Den verkar också hanteras 
annorlunda av kvinnan än av mannen, där det för kvinnan handlar om kärlek, integration och 
acceptans, istället för att ta strid och besegra den.  
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2 INLEDNING   
Åren 1918-20 började CG. Jung1 förstå att målet med psykologisk utveckling är ’Individuation’. 
Det är den process då de medvetna och omedvetna delarna i en person kommer i kontakt, lär sig 
respektera och förstå varandra. Målet är att alla delar av psyket ska kunna samexistera, och finnas 
utan att motverka varandra, för att uppnå en helhet och harmoni. Individuationen är alltså målet 
med personlig utveckling, ett självförvekligande, och då arketypen Självet framträder.  
 
Pia Skogemann2 skriver om kvinnans individuationsprocess. Hon inleder med att påpeka att den 
manliga individuationen har några relativt välbeskrivna faser. De inkluderar hjältens separation 
från världen, integrering av Skuggan, sökandet efter den svåråtkomliga skatten, den nattliga 
färden genom det omedvetna, besegrandet av draken, erövringen av Anima och till sist 
förverkligandet av Självet, eller återfödelse. Det mesta av det material, t.ex. myter och de 
alkemiska faserna, som använts för att beskriva individuation gör det utifrån ett manligt 
perspektiv. Det är dock inget som säger att den kvinnliga individuationen är identisk. Skogemann 
säger också att myter som tar upp det kvinnliga omedvetna; det matriarkaliska psyket är arkaiska 
och kan upplevas som mycket främmande och besynnerliga, till och med avskyvärda för ett 
modernt kvinnomedvetande. Hon pekar också på att en kvinnlig hjältinnas resa skiljer sig från 
den manliga hjältens. Pia Skogemann ger också en beskrivning av kvinnlig individuation, som 
utvecklas och diskuteras vidare nedan. 
 
Erich Neumann3 skriver om skillnaden mellan maskulina/patriarkaliska och feminina/ 
matriarkaliska mysterier. De första handlar om jagets aktiva, heroiska kamp och bygger på 
insikten att jag och fadern är ett. Deras utgångspunkt är ofta ett andligt perspektiv och att anden 
skapat materien. De elementära feminina mysterierna har en annan struktur, där födelse, död och 
återfödelse är centralt. Deras utgångspunkt är det materiella, och att anden föds ur denna materia. 
De manliga kan ses som övre och himmelska, medan de feminina som lägre och khtonska. Jag 
tror att Neumanns beskrivning av manliga och kvinnliga mysterier kan ses som paralleller till 
beskrivningar av manlig och kvinnlig individuation, och åskådliggör möjliga skillnader mellan 
dessa.  
 
När jag läst jungiansk litteratur har jag ofta slagits av att de allra flesta beskrivningar av arketyper 
och individuationsprocessen är utifrån ett manligt perspektiv. Jag har sökt efter motsvarande 
utförliga diskussioner och beskrivningar av kvinnans individuationsprocess, och analyser av 
sagor och berättelser utifrån ett sådant perspektiv. Dock har jag inte hittat särskilt mycket på det 
temat.  

2.1 Syfte  
C.G. Jungs teori om individuationen, och huvuddelen av de beskrivningar som finns av den, t.ex. via 
myter och sagor, utgår från ett manligt perspektiv. En del författare (t.ex. Neumann, Skogemann) har 
dock diskuterat den utifrån ett kvinnligt perspektiv, och pekar på att kvinnans och mannens processer 
skiljer sig åt. Inom denna uppsats har jag för avsikt att beskriva och utforska kvinnans 
individuationsprocess vidare. Jag har avgränsat arbetet genom att fokusera på två myter; den om Sofia4 

                                                 
1 Jung, C.G. (1999). s. 183 
2 Skogemann, P. (1987).  
3 Neumann, E. (1955). 
4 Robinson, J. (1988); Zweig, C. (1993), s. 282 och framåt 
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och om Inanna5, samt en Bröderna Grimmsaga, den om Tusenskinn6, och analysera och diskutera dem 
med hjälp av jungianska metoder.   
 
Problemformulering:  
• Vilka är huvuddragen i den kvinnliga individuationsprocessen ?  
• Hur kan de exemplifieras i myterna om Sofia och Inanna, och i sagan om Tusenskinn?  
• Vilka arketyper är viktiga(st) i denna process?  
• Vad finns det för likheter och skillnader mellan kvinnlig och manlig individuationsprocess?  
 
3 METOD  
Arbetet görs främst genom litteraturstudier och analys med hjälp av jungiansk arketypteori, med fokus 
på myterna om Inanna och Sofia, sagan om Tusenskinn, samt annan inom området lämplig litteratur. 
Sammanfattande beskrivningar av relevanta jungianska teorier och metoder ingår.  
 
Jag har valt att analysera de ingående berättelserna med hjälp av en ’modell’ som Pia Skogemann7 
beskriver i sin bok Kvinnlighet i utveckling Om kvinnor självförverkligande med utgångspunkt i 
Jungiansk psykologi. Den beskrivs och diskuteras i mer detalj nedan (se avsnitt 3.1 Individuationen; 
och 6 Övergripande diskussion). Det är inte en erkänd eller etablerad modell för kvinnans 
individuationsprocess, men jag har valt att använda den som hjälp för att strukturera berättelserna och 
för att identifiera betydelsefulla delar i dem.  
 
4 TEORI 
Nedan följer sammanfattande beskrivningar av centrala jungianska begrepp som anknyts till i detta 
arbete. Främsta källor till dessa är flera av C.G. Jungs verk8, en lärobok av D.M. Wulff9, samt 
föreläsningar under A, B och C kurs i Jungiansk psykologi vid Gävle Högskola under hösten 
2005 och åren 2006-07. Större delen av detta avsnitt härrör från min B-uppsats i Jungiansk 
Psykologi10 samt inlämningsuppgifter som jag skrivit under A och B-kurs i detta ämne.  

4.1 Arketypteori  

4.1.1 Jaget  
I Aion 11 beskriver C.G. Jung Jaget. Han slår fast att det beror av allt medvetet material i det 
mänskliga psyket, och kan ses som det medvetnas centrum. För att psykiskt material skall vara 
medvetandegjort krävs att det finns en kontakt mellan Jaget och detta material i det omedvetna. 
Jaget består av två delar; en somatisk och en psykisk. Jaget tycks ha sitt ursprung i 
sammanstötningen mellan den somatiska delen och omvärlden. Det utvecklas sedan vidare 
genom fortsatt kontakt mellan yttre och inre världar. 

                                                 
5 Wolkstein, D. and Kramer, S.N. (1984) 
6 I boken ’Att lämna Fadershuset’ av Woodman, M. et al. finns’sagan Allerleirauh’ eller på svenska ’Tusenskinn’ 
återgiven. Sagan ingår i Bröderna Grimms sagosamling. Texten i Woodmans bok skiljer sig något från den svenska 
version som finns i Grimm sagor, andra boken, Läseleket. (1987).    
7 Skogemann, P. (1987; s. 105 och framåt) 
8 Jung, C.G. (1995, 1999, 2000) 
9 Wulff, D.M. (1993) 
10 Wändel-Liminga, U. (2007) 
11 Jung, C.G. (2000) 
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4.1.2 Personan 
Personan är den mask vi visar för omvärlden; den roll/ de roller vi spelar, och som därmed 
gömmer vår sanna natur. Eftersom vi är mycket beroende av sociala interaktioner, underlättar 
Personan för oss att klara ett socialt liv, och att upprätthålla social struktur. Den skyddar också 
vårt privatliv. Den kan uttryckas som t.ex. professionella titlar, vårt yttre, hur vi beter oss mot 
andra, hur vi agerar i en grupp. Det är inte ovanligt att Jaget identifierar sig med Personan, vilket 
leder till en sårbarhet för det omedvetna. Innan individuationsprocessen kan börja måste vi 
differentiera mellan Personan och Jaget. Jung12 yttrade att Personans motsats är själen, vilken 
fokuserar på insidan. 

4.1.3 Skuggan   
Skuggan är den mörka, onda, negativa och underlägsna sidan av personligheten. Den består av 
karaktärsdrag som personligheten inte vill kännas vid, sidor som av olika skäl är otrevliga.  I 
Skuggan ingår också mer djuriska sidor och instinkter som finns nedärvda från våra förfäder. 
Vissa13 hävdar att Skuggan motsvarar alla sidor och karaktärsdrag som vi inte har kännedom om 
eller kontakt med ännu, inklusive goda sidor. Andra håller inte med om att Skuggan kan ha goda 
kvalitéer. Identifiering och integrering av Skuggan är bland de första viktiga stegen i 
individuationsprocessen. Det är också viktigt att bli medveten om Skuggan för att kunna 
kontrollera dessa mörka sidor bättre, och för att kunna använda den kraft den medför på ett 
konstruktivt sätt. Pia Skogemann14 skriver att Skuggan i vanlig jungiansk mening (som t.ex. 
uttrycker sig som en figur av samma kön), inte spelar till närmelsevis lika stor roll för kvinnan 
som för mannen. Istället kan det vara negativa, demoniska Animusuttryck som är av större 
betydelse för kvinnan, och som står för vissa negativa sidor (se vidare avsnittet om 
Individuationsprocessen). Skuggan kan symboliseras av en orm (som den i Edens lustgård), en 
drake, ett monster, demoner mm. 

4.1.4 Animus och Anima 
Animus är den manliga aspekten i det kollektivt omedvetna hos kvinnor; Anima är den kvinnliga 
aspekten i det kollektivt omedvetna hos män. De motsvarar kvalitéer hos det motsatta könet i det 
omedvetna. Via dessa arketyper kan en person kommunicera med det omedvetna, och de kan 
vara en länk mellan Jaget och Självet. De är viktiga för personlighetens utveckling, och för våra 
kärleksrelationer. Animus och Anima kan uttryckas både på negativa och positiva sätt. De kan 
påverka personen både positivt och negativt, vilket delvis beror av hur väl de är integrerade i 
personligheten.  
 
Inom kvinnan står Animus för en manlig Logos-princip; dvs. analytiska och särskiljande 
kvalitéer. Om den är dåligt integrerad kan den orsaka orealistisk argumentation. Inom mannen 
bidrar Anima med Eros-aspekten, dvs. kvinnlig förmåga att skapa syntes och innehåll. Den är 
förknippad med känslomässiga reaktioner, och är viktig för emotionella interaktioner, av både 
positiv och negativ karaktär.  
 

                                                 
12 Jung, C.G. (1999) 
13 T.ex. Wulff, D.M. (1993).  
14 Skogemann, P. (1987); s.108 
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Marie von Franz15 och Emma Jung16 beskriver hur båda dessa arketyper förekommer i fyra 
stadier, som finns representerat både i livet och i utvecklingen av Anima/Animus. Övergången 
mellan dessa stadier är aldrig tydlig, och olika delar kan vara närvarande samtidigt. Den hösta 
nivån av båda arketyperna kan fungera som förmedlare av religiösa erfarenheter, och som länk 
till andliga dimensioner.  
 
För Anima är det första stadiet motsvarande instinktiva och biologiska relationer (som kan 
symboliseras av Eva), den andra en romantisk eller estetisk, men fortfarande en sexuell nivå (t.ex. 
Sköna Helena), den tredje en nivå av ren, mer andlig kärlek (t.ex. Jungfru Maria) och den fjärde 
karaktäriseras av visdom (t.ex. Mona Lisa eller visdomsgudinnan Atena).  
 
Emma Jung17 kallar de fyra Animus-stadierna för ’power or will, deed, word, and meaning’. Med 
dessa begrepp uttrycks den manliga principen, och de är tänkta att motsvara grekiskans Logos. 
Dessa kan i första stadiet motsvaras av ett manligt uttryck för fysisk kraft och vilja (symboliserat 
av t.ex. idrottshjältar, Tarzan); i det andra som en intuitiv, aktiv och målinriktad nivå, det 
heroiska manliga. Det tredje motsvarar intellektets klarhet och ordets styrka (t.ex. en lärare eller 
präst), och det fjärde en andlig vishet, som står för andlig och religiös mening (t.ex. en guru, en 
präst).  
 
Även Pia Skogemann18 skriver om Animus-utvecklingen. Hon diskuterar bl.a. det fjärde och 
högsta stadiet som har med den andliga och religiösa sidan av den manliga delen i kvinnan. Pia 
Skogemann frågar sig hur man får Ande och Eros att mötas. Hon säger att om kvinnan ska kunna 
bidra till det, räcker det inte med att hon står i kontakt med Animus andliga del. Kvinnan måste 
också få kontakt med den särskilda kvinnliga andeprincip som i sin högsta kända form hos oss 
uttrycks genom Sofia-gestalten. Sofia betyder visdom; filosofi – kärlek till visdomen. Hon frågar 
också hur många manliga filosofer som skulle gå med på att hjärtat skulle vara med på deras 
sökande efter visdom. Hon skriver att de flesta sätter likhetstecken mellan hjärta och hjärna och 
mellan visdom och intellektuell sanning. 

4.1.5 Den Vise Mannen 
Denna arketyp står för andlighet inom mannen, och representerar även Logosprincipen. Den kan 
t.ex. uttryckas som en fader, farfar/morfar, en trollkarl, kung, präst. Den motsvarar insikt, 
kunskap, visdom, intellektuell klarhet och intuition, såväl som moraliska egenskaper inklusive 
önskan att hjälpa till. Denna arketyp verkar som en ledsagare, kan varna för faror, men den kan 
även ha mindre goda sidor. 

4.1.6 Den Stora Modern  
I Erich Neumanns bok The Great Mother – an analysis of the Archetype19 ges en omfattande 
beskrivning av arketypen Den Stora Modern. Han skriver20 att det är nödvändigt att särskilja två 
grundläggande karaktärsdrag hos det feminina, nämligen dess elementära och transformativa 

                                                 
15 Jung, C.G. i samarbete med von Franz, M.L., Henderson, J.L., Jacobi, J., Jaffé, A. (1995).  
16 Jung, E. (2004).  
17 Ibid. s. 2-3 
18 Skogemann, P. (1987) s.60 
19 Neumann, E. (1955) 
20 Ibid. s. 27 och framåt 
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sidor. Den elementära sidan står för den aspekt av det feminina som förknippas med att omgärda, 
det Stora Runda, den Stora behållaren, som tenderar att hålla fast vid allt som springer ur henne 
och att omgärda det som en evig källa. Den står för den konstanta, oföränderliga sidan av det 
feminina som överväger i moderskapet. Hos en individ vars Jag och medvetande är outvecklat, 
och det omedvetna dominerande, framträder den elementära sidan främst. Den transformativa 
sidan är ett uttryck för en annan fundamental psykisk konstellation, där betoningen är på det 
dynamiska i psyket, som driver mot rörelse, förändring och transformation.  
 
Alla egenskaper inom kvinnan som har med omvårdnad, sympati, kvinnlig intuition, kunskap, 
och andlighet hör till den Stora modern. Dessutom kan hjälpande instinkter och allt som bidrar 
till växande förknippas med denna arketyp. Vad gäller negativa aspekter, hör det hemliga, 
gömda, mörka, skrämmande, oundvikliga, ödesmättade till denna arketyp. Den förknippas också 
med att omgärda, ‘livets behållare’. Det finns en stor mängd symboler för den Stora Modern; 
såsom Modersgudinnan, Jungfrun, Sofia, paradiset, kyrkan, jorden. Negativa symboler innefattar 
häxan, graven, djupt vatten, mörker, död.  
 
Sibylle Birkhäuser-Oeri21 skriver att för kvinnan är Moder Jord både Skuggan och Självet, ett 
sorts självporträtt av den feminina principen. Det kan jämföras med bilden av den gamle vise, 
som hos mannen representerar den andliga principen i sin renaste form.  
 
I min B-uppsats22 utforskade jag den Visa Kvinnan och kvinnlig visdom. Med hjälp av jungianska 
begrepp och litteraturstudier undersökte jag karaktärsdrag, egenskaper och kvalitéer hos den Visa 
Kvinnan; hur den kan gestalta sig; om den är en fullständig arketyp; samt vad den Visa Kvinnan har 
för betydelse för den kvinnliga individuationen. Jag kom fram till att den förmodligen inte är en 
fullständig arketyp, då den saknar negativa aspekter, och därför inbyggd ambivalens. Dock 
uppfyller hon en annan beskaffenhet hos en arketyp, nämligen att hon uttrycks via ett stort antal 
symboler och gestalter. Jag kom fram till att den Visa Kvinnan både kan vara en aspekt av den 
Stora Modern, och ett uttryck för Självet (se nedan). Jag kom också fram till att en av den Visa 
Kvinnans huvudfunktioner är att medverka i individuationsprocessen. I detta ingår att driva den 
framåt, men också ibland gripa in som en bromsande kraft, om det skulle behövas för individen. Ett 
utmärkande drag för den feminina principen och den kvinnliga visheten är att förena motsatser; gott 
och ont, manligt och kvinnligt, mänskligt och gudomligt, så att helhet kan skapas. I detta ingår också 
att nå kontakt med djupt liggande delar av individen. Den Visa Kvinnan kan fungera som kanal mellan 
de olika världarna, förena motsatser, och därmed hjälpa till att söka vårt innersta djup. På detta sätt är 
hon en länk till och från Självet.  

4.1.7 Självet  
Den viktigaste och mest svårförstådda arketypen är Självet. Det motsvarar personlighetens 
mittpunkt, mellan det medvetna och det omedvetna, samtidigt som det innefattar allt. Självet 
balanserar alla olika krafter inom psyket. Det finns ett stort antal symboler för Självet, inklusive 
mandalan, cirkeln, korset. För kvinnan kan Självet uttryckas som en jord- eller kärleksgudinna, 
en överstprästinna, eller som en jordemor. För mannen kan en guru, mästare, överstepräst m.fl. 
symbolisera Självet. Fyrtalet och symboler som bygger på det kan också representera Självet. 

                                                 
21 Birkhäuser-Oeri, S. (1995; s. 34) 
22 Wändel-Liminga, U., (2007) 
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Jung23 talar om en manlig triad av Jaget, Anima, Skuggan som tillsammans med den Vise 
Mannen bildar kvartären. Den kvinnliga motsvarigheten innefattar Jaget, Animus, Skuggan och 
den Stora Modern. 

4.2 Individuationen   
Åren 1918-2024 började CG. Jung förstå att målet med psykologisk utveckling är Individuation. 
Det är den process då de medvetna och omedvetna delarna i en person kommer i kontakt, lär sig 
respektera och förstå varandra. Målet är att alla delar av psyket ska kunna samexistera, och finnas 
utan att motverka varandra, för att uppnå en helhet och harmoni. Individuationen är alltså målet 
med personlig utveckling, ett självförvekligande, och då arketypen Självet framträder. I stora 
drag består individuationen av tre delar. I den första lever man ’omedveten’. Därefter sker någon 
sorts kris, då det omedvetna börjar bryta igenom; göra sig påmint. I den tredje fasen närmar sig 
personen sitt Själv mer och mer. 
 
Individuationsprocessen kan ses ha ett flertal steg, där individens omedvetna delar blir mer och 
mer medvetna och integreras mot en större helhet. Initialt uppmärksammas Egot på omedvetna 
delar, som representerar Skuggan. Det kan se via t.ex. drömmar, som visar på delar av 
personligheten som det medvetna egentligen inte vill kännas vid. Detta leder dels till att Personan 
börjar raseras. Det kan också i bästa fall bli en drivkraft till fortsatt utveckling, och integration av 
Skuggan. Hjältens kamp med det mörka, Skuggan, som kan leda till antingen seger eller Hjältens 
död, är en viktig fas som kan motsvara Egots/Jagets integration av Skuggan. Den Vise Mannen 
kan uppenbara sig som vägledare under dessa faser, och även Självet kan visa sig i olika 
symboler. Animan, d.v.s. kvinnliga aspekter i mannens omedvetna, spelar en central roll i 
individuationsprocessen, och kan påverka individens liv markant. Den kan ses som en viktig länk 
till det omedvetna, en medlarinna och ledsagarinna till det omedvetna, och till Självet. Även här 
är integrering central för att kunna komma vidare i processen. Målet är integrering av individens 
olika medvetna och omedvetna sidor, och kontakt med Självet.  
 
Pia Skogemann25 skriver om kvinnans individuationsprocess. Hon inleder med att påpeka att den 
manliga individuationen har några relativt välbeskrivna faser. De inkluderar hjältens separation 
från världen, integrering av Skuggan, sökandet efter den svåråtkomliga skatten, den nattliga 
färden genom det omedvetna, besegrandet av draken, erövringen av Anima och till sist 
förverkligandet av Självet, eller återfödelse. Det mesta av det material, t.ex. myter och de 
alkemiska faserna, som använts för att beskriva individuation gör det utifrån ett manligt 
perspektiv. Det är dock inget som säger att den kvinnliga individuationen är identisk. Det kan 
också ses som att det omedvetna är bättre kartlagt för det manliga psyket. Kvinnan har historiskt 
sett haft det omedvetnas plats. Skogemann säger också att myter som tar upp det kvinnliga 
omedvetna; det matriarkaliska psyket är arkaiska och kan upplevas som mycket främmande och 
besynnerliga, till och med avskyvärda för ett modernt kvinnomedvetande. Hon pekar också på att 
en kvinnlig hjältinnas resa skiljer sig från den manliga hjältens. 
 

                                                 
23 Jung, C.G., (2000; s.38)  
24 Jung, C.G. (1999; s. 183) 
25 Skogemann, P. (1987); s. 105 
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Erich Neumann26 skriver om skillnaden mellan maskulina / patriarkaliska och feminina / 
matriarkaliska mysterier. De första handlar om jagets aktiva, heroiska kamp och bygger på 
insikten att jag och fadern är ett. Deras utgångspunkt är ofta ett andligt perspektiv och att anden 
skapat materien. De elementära feminina mysterierna har en annan struktur, där födelse, död och 
återfödelse är centralt. Deras utgångspunkt är det materiella, och att anden föds ur denna materia. 
De manliga kan ses som övre och himmelska, medan de feminina som lägre och khtonska. Som 
jag ser det, är Neumanns beskrivning av manliga och kvinnliga mysterier paralleller till 
beskrivningar av manlig och kvinnlig individuation, och åskådliggör möjliga skillnader mellan 
dessa. 
 
I en annan bok27 diskuterar Erich Neumann de psykologiska stadierna i kvinnans utveckling. Det 
första stadiet i kvinnan såväl som mannens utveckling är en psykisk enhet som symboliseras av 
uroburos; ormen som formar en cirkel, svansätaren.  Han föredrar den symbolen före konceptet 
’det omedvetna’, p.g.a. att processens vitalitet och dynamik synliggörs via den symbolen, vilket 
inte framgår i uttrycket ’det omedvetna’. Ursprungligen är Jaget och det omedvetna inte 
separerat, och detta första stadium är ett ’för-Jag’. Individen relaterar till det omedvetna som till 
modern, som har en sådan överlägsenhet att en separation inte kan uttryckas. Neumann skriver att 
mannen uppfattar detta första stadium som falskt, och att i första fasen ska mannen differentiera 
sig (Jaget) från det omedvetna (modern, det feminina). Mannens upptäckt av sig själv är nära 
förknippat med medvetandets utveckling, och separationen mellan medvetet och omedvetet. Jaget 
och medvetandet symboliseras ofta arketypiskt som manliga. Som individ lever mannen ut 
hjältearketypen, och kommer i kontakt med Självet efter att ha besegrat draken.  
 
För kvinnan är detta första stadium helt annorlunda, då detta första förhållande till modern är 
något hon relaterar till, och känner igen; och inte en motsats som för mannen. Upptäckten av sig 
själv (som kvinna) och av denna första relation kan sammanfalla. Detta leder också till att 
kvinnan kan stanna i detta första stadium av uroborus och den Stora Moderns cirkel. Även om 
medvetandet utvecklas, känner hon sig inte främmande, som mannen gör. Detta kan leda till ett 
tillstånd av ’självkonservering’. 
 
Enligt Neumann28, sker en invasion av faderns uroborus i nästa stadium, vilket är något helt nytt 
och främmande för kvinnan, och som leder till en överväldigande konfrontation med 
medvetandet.  Detta skede kan ofta karaktäriseras av förekomst av kraftfulla symboler av grupper 
med maskulina, demoniska figurer. Därefter kan symboler av olika gudar uppträda. I denna fas 
övergår kvinnan från ’självkonservering’ till ’självöverlämnande’. Detta tillstånd har en andlig 
dimension, vilken ofta kopplas samman med månen. I denna fas kan kvinnan också uppleva en 
viss fientlighet mot modern; en negativ aspekt av den Stora Modern, som kan uppträda 
symboliskt som den elaka häxan.  I denna fas kan kvinnan tappa kontakten med det kvinnliga och 
den goda sidan av den Stora Modern. Mytologiskt sett kan befriande av det kvinnliga från den 
patriarkala uroborus makt ses vara Hjältens uppgift; att bringa tillbaka jungfrun från draken. 
Hjälten representerar då det individuellt manliga, som för det feminina in i sin sfär; den 
patriarkala. I denna fas blir de manliga/patriarkala värdena så väl som det medvetna 
dominerande, medan de kvinnliga/matriarkala och det omedvetna nedvärderas.  

                                                 
26 Neumann, E. (1971); s. 148 framåt 
27 Neumann, E. (1994); första kapitlet 
28 Ibid; s. 15 
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De två sista faserna innefattar ett psykologiskt möte med, underkastelse och hängivenhet till 
Självet, en fas av individuation och upptäckt av Självet. Dessa faser kan symboliseras av den 
arketypiska kvartären, där både medvetet och omedvetet, manligt och kvinnligt är i kontakt.    
 
Neumann använder inte uttrycket Animus om dessa manliga symboler eller den patriarkala 
uroborus som bryter in i kvinnans utveckling. Dock ser jag det som en annan beskrivning av 
kvinnans möte med sin Animus, och vad det har för betydelse för hennes utveckling. Hjälten blir 
då en Animus-skepnad, och har alltså inte den arketypiska hjältefunktionen som i mannens 
individuationsprocess. Dessutom tar han inte alls upp Skuggan, utan berör endast negativa 
aspekter hos den Stora Modern.  
 
Pia Skogemann29 ger en beskrivning av kvinnlig individuation som delvis är baserad på en 
redogörelse av Annis Pratt (Surfacing and the Rebirth Journey), som gått igenom en rad brittiska 
och amerikanska kvinnoböcker där en kvinnlig hjälte söker sin identitet. Skogemann återger sju 
faser som representativa för den kvinnliga individuationen:  
 
• Fas I: Separationen från egovärlden – Då blir hjältinnan medveten om sin otillfredsställelse 

med de typiska roller och normer hon lever inom. Detta medför att hon tar språnget ut i det 
omedvetna. 

• Fas II: Den gröna världens vägledare eller tecken hjälper hjältinnan över tröskeln. Här hjälps 
hjältinnan över tröskeln till det omedvetna genom ett skenbart vanligt fenomen, som får en 
stor betydelse, ofta hörande till naturvärlden.  

• Fas III: Konfrontationen med föräldrafigurerna – Denna fas innebär ett inre möte med 
föräldrarna, för att nå ner till föräldraarketyperna. Föräldrabilderna måste förvandlas så att de 
kan verka som arketypiska vägledare.  

• Fas IV: Älskaren i den gröna världen - Möte med en icke-patriarkalisk Animusgestalt, som i 
första hand handlar om initiation och integration av hjältinnans sexuella och naturliga 
energier.  

• Fas V: Skuggan – Till denna fas hör en kamp och ett accepterande av ens värsta sidor, ens 
anti-jag. Inom Jungs psykologi är skuggan alltid av samma kön som den individ det gäller, 
medan den som fokuserats på i materialet av Pratt är en man, d.v.s. en Animusfigur. 
Skogemann hävdar att skuggan inte har lika stor betydelse för kvinnan, utan för henne 
motsvarar demonerna eller djävulen oftast en Animusaspekt. Även Erich Neumann (1971; s. 
121) pekar på att det femininas sätt att besegra draken är genom att acceptera den. 

• Fas VI:  Den slutliga nedstigningen till nadir – I denna fas förs hon ned till de djupaste 
platserna. Det kan motsvara en dödsupplevelse, ett kaos som leder till förvandling. 

• Fas VII:  Uppstigandet och återvändandet till den kända världen. Pia Skogemann skriver att 
återvändandet kan vara svårare för en kvinnlig än en manlig hjälte, eftersom det hon vunnit; 
att bli sig själv, inte värderas av omgivningen utan till och med kan bli ett hot för den. Denna 
aspekt berörs också av Pinkola Estés30. Hon frågar hur individen uppfattar mötet och kontakt 
med den inre visheten, och svarar att även om en kvinna inser att det ända rätta är att lyssna till och 
följa den, kan det vara mycket skrämmande, och smärtsamt. Att byta kurs, lyssna inåt innebär 

                                                 
29 Skogemann, P. (1987; s. 105 och framåt) 
30 Pinkola Estés, C. 1995; s. 257 
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något nytt, men också att avsluta, ta farväl av och avstå från det vi tidigare varit upptagna av. Detta 
är en viktig förklaring till varför det kan vara sådant stort motstånd till att förändra sitt liv.  

 
5 LITTERATURSAMMANSTÄLLNING   

5.1 Sofiamyten 
I Eliads religionslexikon31 ges en kort beskrivning av Sofia, och olika källor där ’hon’ beskrivits. 
Sofia är ju grekiskans ord för visdom, som har feminina egenskaper. I Bibeln, Ordspråksboken 
omtalas Visheten som en kvinna32: Visheten talar om sig själv. Hör, visheten ropar, insikten låter 
höra sin röst. Hon står uppe på höjderna, vid alla vägar och vägskäl. I denna bibeltext framgår 
också att hon fanns före allt annat skapades på jorden33: Herren skapade mig som det första, som 
begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden 
fanns. I Svar på Job skriver C.G. Jung34 om Sofia, Sapientia Dei (Guds visdom) som en 
andemakt (Pneuma) av kvinnlig natur, som existerar före skapelsen och som nästan har en 
gudomlig egenskap, och uppfattas som en egen person i förhållande till Gud.  
 
Sofia har en central plats i gnosticismen. En av de källor som hänvisas till är vissa texter bland 
Nag Hammadiskrifterna. I James Robinsons bok ’The Nag Hammadi Library’35 återges ett antal 
översättningar av koptiska gnostiska skrifter som hittades 1945 i Egypten. I Apocryphon of 
John36, ges en beskrivning av mänsklighetens skapelse, fall och frälsning. Texten besvarar två 
basala frågeställningar: ’Vad är ondskans ursprung?’ och ’Hur kan vi undkomma denna onda 
värld till vårt himmelska hem?’ Enligt Apocryphon of John sker fallet då Sofia önskar frambringa 
en varelse utan att ha godkännande av den stora anden. Därför föds en monstruös skapargud, 
Yaldabaoth, som dessutom tar och innehar en del av Sofias ljus. Apocryphon of John fortsätter 
sedan att beskriva hur Yaldabaoth härskar över jorden, men också hur Sofia kämpar emot 
demiurgen i sin strävan att få människan andligt medveten.  
 
Inledningsvis37 ges en ingående beskrivning av ’The Monad’ som inte har något ovanför sig, som 
existerar som Gud och fader till allt. Hans tanke utförde gärning och hon framträdde, nämligen 
hon som visat sig för honom i skenet av hans ljus. Hon beskrivs vidare som den första kraften, 
den framför alla andra. Hennes ljus skiner som hans; den perfekta kraften som är en bild av den 
osynliga, jungfruliga anden, som är perfekt. Detta var hans första tanke och bild. Hon blev 
alltings livmoder, då hon var före allt annat. Hon begärde, och fick från den osynliga jungfruliga 
anden ett antal egenskaper: förkunskap, oförstörbarhet, tanke, evigt liv och sanning.38 Dessa var 
pentaden av aeoner. Kristus omnämns också; som ’ljuset’. Därefter beskrivs andra egenskaper 
och sammanlagt 12 aeoner, däribland visdom. Texten fortsätter med att Sofia från Epimoia tänkte 
en egen tanke. Hon ville frambringa en avbild av sig själv, utan att inhämta medgivande från den 
osynlige anden. Trots att hennes manlige del inte hade givit tillstånd, tänkte hon vidare. Och tack 
vare hennes kraft, kom något fram ur henne, något som inte var perfekt, och som var olikt henne. 

                                                 
31 Eliade, M. (1987)  
32 Bibeln: Ords. 8:1-2 
33 Ibid: Ords. 8:22-24 
34 Jung, C.G. (1996; s. 44 och framåt) 
35 Robinson, J. 1988 
36 Ibid. s. 104  
37 Ibid. s. 106-107 
38 Ibid. s. 108  
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När hon såg resultatet av sin önskan förvandlades den till en lejonhövdad orm. Hon stötte 
varelsen ifrån sig, så att ingen av de odödliga skulle se den. Hon omgav den med ett moln, gav 
den en tron i molnet, och gav den namnet Yaldabaoth. Detta var den första archonen. Han tog 
mycket kraft och ljus från sin mor, växte sig stark och mäktig, och skapade många ytterligare 
archoner runt sig. Han kallade sig Gud. Han sa ’I am a jealous God, and there is no other God 
besides me’. Men med dessa ord visade han för änglarna att det finns andra gudar, för vad annars 
skulle det finnas att vara svartsjuk på?  
 
Sofia insåg bristen när hennes ljus blev mindre klart, och hon mörknade när hon insåg att hennes 
skapelse inte höll med henne. När hon såg galenskaperna som skett och vad hennes son stulit, 
ångrade hon sig och började skämmas och grät. Hon vågade inte återvända men började röra sig. 
Och hela pleroman hörde bönen om hennes ånger, och prisade, å hennes vägnar, den osynlige 
helige anden. Och han samtyckte, och när han gjort det, hällde han sin pleroma över henne, för att 
rätta till hennes brist. Och hon togs upp; inte till sin egen aeon, men ovanför sin son, så att hon 
kunde stanna i den nionde innan hon hade rättat till sin brist.   
 
Därefter följer en utförlig beskrivning om hur den första människan, Adam, skapas, och om 
kvinnan vid hans sida. Det talas om hur Yaldabaoth blåser kraften han tagit av sin mor i en 
orörlig kropp som änglarna skapat, så att kroppen rörde sig, fick kraft och lyste. 
Änglarna/archonerna blev avundsjuka, och kastade kroppen djupast ner. Dock sänder anden 
Adam en hjälp, den lysande Epinoia, som också kallades livet. Hon lär Adam hur han ska stiga 
upp. Denna lysande Epinoia fanns inom Adam, och kan varit ett tillrättaläggande av moderns fel.  
 
Sofia beskrivs39 återigen; oskuldsfull, som vår syster som steg ned för att rätta till sin brist. Av 
den anledningen, och genom förkunskapen och himlens suveränitet kallades hon för livet, det 
levandes moder. Och via henne har ’de’ fått smaka på den perfekta kunskapen.  
 
Eliades lexikon nämner också att Valentinus återgett Sofiamyten. I boken Att vara kvinna40 
beskrivs denna myt som berättar att före skapelsen fanns det feminina som ’Guds tanke’. Då hon 
är en tanke, har hon viss autonomi, och kan skåda fritt. Hon fylls av medkänsla av allt negativt 
hon ser. Hon är alltså inte rent intellekt utan innehar dessutom en längtan efter att relatera. Hon 
önskar passionerat, och hennes tanke inväntar inte den gudomliga maskulina principen, Logos. 
Följden av den spricka som bildas i den ursprungliga enheten är att en skapargud avlas, som 
sedan skapar den synliga världen. Denne skapargud har flera namn i gnostisk mytologi, bl. a. 
Yaldabaoth, och påminner om Genesis skapargud, åtminstone hans skuggsida.  
 
Yaldabaoth är långt ifrån en idealisk gud. Han avlades genom Sofias misstag, när hon vågade 
forma en tanke utan att hennes himmelska make deltog. En konsekvens blir att Yaldabaoth är 
ofullkomlig, han lider av svartsjuka och hybris. Han är en svartsjuk gud som inte accepterar andra 
gudar, men genom detta erkänner han att det finns andra gudar! Han skapar en mängd illasinnade 
demoner och andar (archoner) som ska tjäna honom och som gör att ondskan får en framträdande 
roll i de lägre världarna.  
 

                                                 
39 Ibid. s. 118 
40 Zweig, C. red, (1993; Singer, J. s. 282 och framåt) 
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Sofia ser hur ondskan breder ut sig. Hon blir rörd, fylld av medkänsla och stiger frivilligt ned. De 
onda archonerna kastar sig över henne och gör henne blind. Hon lider i mörker och av smärta, 
känner sig förvirrad och hjälplös. Hon bekänner att hon begått ett misstag när hon agerat utan sin 
makes samtycke och syndat mot helheten. Hon anropar himlen om hjälp. Hennes bön blir hörd 
och Logos skickar en varelse som är av samma substans. Logos (i vissa versioner Jesus, i andra 
den förste Adam eller Antropos), stiger ned till de lägre regionerna och med en beröring 
återställer hennes syn. På så sätt blir Logos förenat med Eros igen, och den upplysta Sofia kan än 
en gång förkroppsliga det feminina eller visdomsfiguren.  

5.2 Inanna och hennes Resa  
Berättelsen om Inanna återges i en bok av Wolkstein och Kramer41 (1984). S. Brinton Perera42 
diskuterar vidare i sin bok myten om Inannas nedstigande. Hon beskriver hur myten illustrerar 
återvändandet till den Stora Gudinnan för att förnyas i den feminina källan vilket är en livsviktig del i 
en kvinnas sökande efter helhet.  
 
I korthet handlar denna myt om Inanna, en sumerisk drottning som härskade över himmel och jord. 
Den presenteras genom ett antal hymner, eller delberättelser, som sträcker sig från de första dagarna då 
allt blev till, beskriver Inannas utveckling som kvinna och drottning, hennes nedstigning i underjorden 
och återvändande därifrån, och avslutningsvis ett antal hyllningar till henne, som beskriver hennes 
gärningar och egenskaper.  
 
Sammanfattning av myten:   
I det första kapitlet, Hulupputrädet, beskrivs hur ’Under de allra första dagarna då alla behov blev till’ … ’När 
himlen hade avlägsnat sig från jorden, Och jorden hade skilt sig från himlen, Och människornas namn bestämt, 
När Himmelsguden An hade burit bort himlarna, Och Luftens Gud Enlil hade fört bort himlarna, När 
drottningen av Det Stora Nedan, Ereshkigal tilldelats underjorden som sitt rike, Satte han segel; Fadern satte 
segel, Enki visdomens Gud avseglade från jorden’…. Vid den tiden planerades ett träd, Ett enda träd ett 
huluppu-träd, På Eufrats stränder. … ’I fruktan för Himmelsguden Ans ord vandrade en kvinna, Hon fruktade i 
vördnad för Luftgudens Enlil, Drog upp trädet ur floden och sade: ’Jag skall föra detta träd till Uruk. Jag skall 
plantera detta träd i min heliga trädgård.’  
 
Därefter beskrivs hur Inanna vårdade trädet, och hur hon undrade hur länge det skulle dröja innan hon skulle få 
en skinande tron att sitta på och en skinande bädd att ligga på. Trädet växte, fem och tio år gick. En orm som inte 
lät sig blidkas bygge bo i trädets rötter, Anzu-fågeln födde upp sina under i dess grenar och den mörka jungfrun 
Lilith byggde ett hem i trädets stam. Och Inanna (som brukade skratta) grät. Inanna bad sin bror Solguden Utu 
om hjälp, men han ville inte hjälpa henne. Då bad hon sin bror Gilgamech om hjälp, och han dödade ormen, fick 
Anzu-fågeln att flyga bort med sina ungar och Lilith att förstöra sitt hem och fly. Sedan lossade han trädets 
rötter, och dess grenar höggs av.  Till slut ’Av städets stam formade han en tron åt sin heliga syster- Av trädets 
stam skar han ut en bädd åt Inanna. Av trädets rötter skapade hon en pukku43 till sin bror. Av trädets krona 
skapade hon en mikku åt Gilgamech, Uruks hjälte’.  
 
I nästa kapitel, Inanna och Visdomens Gud, beskrivs hur hon erhåller ett antal heliga me (civilisations olika 
attribut) från sin far, Enki – visdomens gud. Inanna är lycklig över sitt underbara sköte, och hon applåderar sig 
själv. Hon ska bege sig till Visdomens Gud, för att visa honom sin vördnad. När hon kommer behandlas hon 
med respekt. Hon och Enki dricker öl tillsammans; med Moder Jords bägare skålade de. Raglandes erbjuder 

                                                 
41 Wolkstein, D. och Kramer, S.N. (1995)  
42 Brinton-Perera, S. (1994) 
43 Pukku och mikku har inte kunnat översättas, men kan vara symboler för kungariket.  
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Enki Inanna ett antal egenskaper, rikedomar och viktiga poster, som hon accepterar. De skålade 14 gånger, och 
Inanna fick bl.a. det olika uttryck för prästerskapet, gudomlighet, kungarikets tron och symboler för kunglighet, 
sanning, olika kläder och vapen, älskogens konst, olika aspekter på talet, maktens gåva, hjältemodets konst, ett 
antal ämbetens hantverk. det lyhörda örat, de hemliga reningsriterna, fruktan, förfäran, gåvan att tända och 
släcka eld, fortplantning, hjärtats tröst, domslutet och fattandet av beslut mm. mm. Inanna samlar ihop alla me i 
sin båt och ger sig iväg. Då Enki nyktrar till inser han att han gett bort sina me, och ångrar sig. Han skickar 
tjänare för att försöka ta tillbaka dem från Inanna, men med hjälp av sin tjänarinna Ninshubur lyckas hon 
upprepade gånger rädda sig och sin båt undan. Till sist anländer hon vid det heliga templet i Uruk, där de heliga 
me lastades av och visades för folket. Ytterligare me uppenbarades. Då talade Enki till Inanna och sa: ’Låt de 
heliga me du fört med dig bli kvar i det heliga templet i din stad’…. Låt Uruks stad återuppstå i all sin storhet’.  
 
Nästa kapitel, Uppvaktningen, beskrivs hur Inanna uppvaktas av herden Dumuzi. Hennes bror Utu, Solguden, 
talar till Inanna, och säger till slut att det är Dumuzi, herden som hon skall gå till sängs. Inanna vill inte, hon 
säger att hennes hjärta tillhör den som brukar jorden. Utu uppmanar Inanna att gifta sig med Dumuzi, medan 
Inanna svarar varför hon inte vill. Dumuzi blandar sig i samtalet, och de talar, med åtrå, om sina familjer. Inanna 
ber sin mor, Ningal, om hjälp, som råder henne att ’Öppna porten, min dam, öppna huset’.  På moderns 
uppmaning gör Inanna sig klar för att möta Dumuzi. Hon lyste inför honom som månens sken. Inanna uttrycker 
sin längtan och åtrå och hon undrar vem som skall ’plöja mitt sköte’. Dumuzi svarar att det ska han göra. Sedan 
följer poetiska strofer med erotiska uttryck och anspelningar, från både Inanna och Dumuzi. Så bäddar hon 
sängen med bröllopslakan och kallade på kungen/brudgummen. Hon beskriver sin kärlek och erotiska längtan 
efter honom, och uttrycker att han är den rätte, och vad hon ska göra för honom. Ninsjubur för Dumuzi till 
Inanna, och önskar dem välgång. ’Kungen gick med högburet huvud till det heliga skötet’ … Inanna säger ”Min 
sköne Dumuzi älskade med mig minst femtio gånger. Nu är min älskade övermätt. Nu säger han ’ Släpp mig fri, 
min syster släpp mig fri”’. Dikten slutar med att Inanna säger: ”Han utan fruktan, min heliga staty, min staty 
försedd med svärd och diadem av lapis lazuli. Hur ljuv var inte din tjuskraft”.  
 
Nästa kapitel heter ’Inannas nedstigning’. Här beskrivs hur Inanna bestämmer sig för att stiga ner till 
underjorden. Hon instruerade sin trogna tjänarinna Ninsjubur att söka hjälp hos gudafäderna om hon inte var 
tillbaka inom tre dagar. Vid underjordens första port stoppas hon och ombeds tala om vem hon är. Vakten 
meddelar underjordens drottning, Eresjkigal att Inanna söker komma in i ’landet utan återvändo’, för att vara 
med om Gugalannas, Eresjkigals makes begravning. Eresjkigal blir ursinnig, och begär att Inanna ska behandlas 
enligt deras lagar och riter, d.v.s. att hon leds fram ’naken och djupt bugande’. Vakten lyder order, och tar vid 
var och en av de sju portarna ett plagg från Inanna vackra drottningklädsel. Hon prövas därefter av sju domare, 
bugande och naken. Eresjkigal dödar henne, och hon hängs på en krok där kroppen förvandlas till ett stycke 
grönt ruttnande kött. Då Inanna inte kommit tillbaka inom tre dagar följer Ninsjubur sina order. Hon beger sig 
till Enlil, himlens och jordens förnämsta gud, och Nanna, Inannas far, men ingen av dem vill göra något. Till sist 
lyssnar Enki, vattnets och vishetens gud, och han räddar Inanna. Han skrapar fram två små könslösa, sörjande 
varelser från smutsen under sina naglar som tar sig ner i underjordens rike. De lyckas få Inanna frigiven, genom 
att beklaga Eresjkigal, som sörjer den döda. Hon blir så tacksam över deras medkänsla, och ger dem Inannas 
kropp, som väcks till liv. Inanna påminns om att hon måste skicka en ersättare till underjorden. Hon återvänder 
genom de sju portarna, och begär sina plagg åter. Därefter söker hon en ersättare. Demonerna ger flera förslag, 
bl.a. Ninsjubur. Inanna skrek till svar: ”Nej! Ninsjubur är mitt stora stöd i livet. Hon är min sukkal som ger mig 
visa råd. Hon är min krigare som kämpar vid min sida. Hon glömde inte mina ord. ……… Tack vare henne 
räddades jag till livet. Jag kommer aldrig ge er Ninsjubur.”’ Hon väljer sin make, Dumuzi, som inte märkt att 
hon varit borta och sitter nöjd på tronen.  Demoner griper honom, men han flyr med hjälp av Utu, solens gud och 
Inannas bror. Utu förvandlar honom till en orm.  
 
I nästa dikt, Dumuzis Dröm, skildras hur Dumuzi har en dröm om sitt öde. Han får hjälp av sin syster att tyda 
drömmen, som uppmanar honom att fly. Han försöker, men demonerna hittar först systern som inte avslöjar var 
han är trots fruktansvärd behandling. Däremot avslöjas han av en ’vän’, och till sluts grips han.  
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I nästföljande dikt, Återkomsten beskrivs hur Inanna, staden, hans mor och syster begråter Dumuzis öde. Med 
hjälp av en fluga hittar de Dumuzi, och Inanna erbjuder att han halva året skall vistas i underjorden, och att 
systern, som hon önskat kommer vistas där den andra halvan, då han får återvända. Dikten slutar med ’ Så 
överlämnde Inanna Dumuzi i evighetens händer ”Heliga Ereshkigal! Stort är ditt rykte! Heliga  Ereshkigal! Ditt 
lov sjunger jag! ’ 

5.3 Sagan om Tusenskinn  
I boken Att lämna Fadershuset 44 finns sagan Allerleirauh eller på svenska, Tusenskinn återgiven. 
Sagan ingår i Bröderna Grimms sagosamling45. Texten i Woodmans bok skiljer sig något från 
den svenska version som finns i Bröderna Grimms sagor. Nedan återges den version som finns i 
Woodmans bok. 
 
Det var en gång en kung som hade en hustru med guldgult hår och hon var så vacker att det inte fanns i 
hennes like på hela jorden. Så hände det sig att hon blev sjuk och när hon förstod att hon snart skulle dö 
kallade hon på kungen och sa: ’Om du vill gifta om dig efter min död måste du lova mig att aldrig gifta om 
dig med någon som inte är lika vacker som jag och inte har lika guldgult hår’. Och när kungen lovat 
henne detta slöt hon sina ögon och dog.  
 
En lång tid var kungen otröstlig och hade ingen tanke på att gifta om sig. Men till sist sa hans rådsherrar: 
’Så här kan det inte fortsätta. Kungen måste gifta om sig så vi får en drottning.’  
 
Och budbärare sänds ut vida omkring för att finna en brud som var lika vacker som den döda drottningen. 
Men trots att de sökte i hela världen fann de ingen, och även om man hade funnit en så hade hon 
antagligen inte haft lika guldgula lockar. Så budbärarna återkom med oförrättat ärende.  
 
Kungen hade emellertid en dotter som var lika vacker som sin döda mor, och hon hade lika guldgult hår. 
När hon hade blivit vuxen, kom kungen en gång att betrakta henne och plötsligt såg han att hon var 
alldeles lika hans döda hustru. Han blev våldsamt förälskad i henne och han sa till sina rådsherrar: ’ Jag 
tänker gifta mig med min dotter. Hon är en avbild av min hustru och jag inte finna en annan brud som 
liknar henne.’  
 
Rådsherrarna blev förfärade, när de hörde sådant tal och de sa: ’Gud har förbjudit att en fader gifter sig 
med sin dotter. Ur en sådan synd kan det inte uppstå något gott och riket skulle dras med i fördärvet.’  
 
Dottern blev ännu mer förfärad när hon fick veta vad hennes far hade bestämt, men hon hoppades att det 
fortfarande var möjligt att få honom att avstå. Därför sa hon till honom: ’Innan jag uppfyller er önskan 
måste jag ha tre klänningar. En ska vara gyllene som solen, en så silvervit som månen och en så 
skimrande som stjärnorna. Dessutom önskar jag mig en kappa, som är gjord av skinn från alla olika slags 
djur som finns i ert rike’.  Hennes tanke var förstås att det skulle vara helt omöjligt att uppfylla 
önskningarna och att hennes far därför skulle ge upp sitt beslut. 
 
Men kungen gav inte upp. De skickligaste i landet sattes att väva tyg till de tre klänningarna, en så gyllene 
som solen, en så silvervit som månen, och en så skimrande som stjärnorna. Och av alla olika slags djur 
som fanns i riket måste kungens jägare fälla ett och ta ett stycke av pälsen. En kappa syddes av tusen slags 
skinn, och när allt till slut var färdigt lät kungen bära fram kappan, bredde ut den framför henne och sa: 
’Imorgon står bröllopet’.  
 

                                                 
44 Woodman, M. et al. (1996; s. 356) 
45 Grimms sagor, (1987) 
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När nu kungadottern insåg att det var hopplöst att omvända faderns hjärta beslöt hon sig för att fly. Mitt i 
natten, när alla sov, steg hon upp. Av sina värdesaker tog hon med sig tre ting, en guldring, en liten 
guldslända och en liten guldvinda. Sol-, mån-, och stjärnklänningarna lade hon i ett nötskal. Hon satte på 
sig tusenskinnkappan och svärtade sig med sot i ansiktet och på händerna.  
 
Med en bön om Guds beskydd gav hon sig iväg och hon fortsatte att gå hela natten, ända tills hon kom 
fram till en stor skog. Då kröp hon in i ett ihåligt träd och somnade för hon var väldigt trött.  
Hon sov när solen gick upp och hon sov fortfarande när det blivit ljusan dag. Nu råkade det vara så att den 
kung46 som rådde om skogen var ute och jagade. När jakthundarna kom till trädet, vädrade de och sprang 
omkring och skällde. Då sa kungen till jägarna: ’Se efter vad det är för vilt som gömmer sig där borta.’ 
 
Jägarna utförde befallningen och när de kom tillbaka sa de: ’I det ihåliga trädet ligger ett underligt djur. 
Vi har aldrig sett något liknande, det har tusen sorters skinn i pälsen. Men det ligger och sover.’ 
 
’Försök att fånga det levande’, sa kungen, ’bind fast det på vagnen och ta med det.’ När jägarna grep tag i 
flickan vaknade hon.  
 
’Jag är övergiven av far och mor’, ropade hon skräckslagen, ’jag är bara ett stackars barn. Hjälp mig. 
Tag mig med.’  
 
’Kom du bara Tusenskinn, du passar bra till att raka ihop askan i köket’, sa de. De satte upp henne på 
vagnen och for hem till kungens slott. Där visade de henne till en liten skrubb, som låg under trappan så 
att inget dagsljus kom in. ’Där kan du bo, lilla pälsdjur’. sa de. Sedan blev hon skickad till köket. Hon bar 
ved och vatten, passade elden, plockade fågel, rensade grönsaker, rakade ut aska och gjorde allt 
grovarbete. 
 
Här levde nu Tusenskinn en lång tid ganska eländigt. Så en dag hände det sig att det var fest på slottet och 
att hon sa till kocken: ’Jag kan väl få gå dit upp och ställa mig vid dörren och titta en stund’.  
 
’Ja, gå du bara’, svarade kocken, ’men om en halvtimme måste du vara tillbaka för att dra ihop askan’.  
 
Hon tog sin tranlampa, gick in i sin skrubb och tog av sig pälskappan. Hon tvättade bort sotet ur ansiktet 
och från händerna så att hennes skönhet kom i dagen igen. Sedan öppnade hon sitt lilla nötskal och tog 
fram den solgula klänningen och när hon var färdig gick hon upp till festen. Alla vek åt sidan för henne, 
ingen kände igen henne utan alla trodde hon var en kungadotter. Kungen kom emot henne och räckte 
henne handen. Och medan han dansade med henne tänkte han för sig själv: ’Jag har aldrig sett någon så 
vacker’.  
 
När dansen var slut gjorde hon en liten bugning och innan kungen visste ordet av hade hon försvunnit – 
ingen visste vart. Man kallade på vakterna som stod utanför slottet och frågade ut dem, men ingen hade 
sett till henne.  
 
Hon hade nämligen sprungit till sitt lilla krypin och kvickt tagit av sig klänningen, svärtat ansikte och 
händer, dragit på sig pälskappan och blivit Tusenskinn igen.  
 
När hon kom tillbaka till köket och skulle börja dra ihop askan sa kocken: ’ Låt det där vara till imorgon. 
Ta och koka kungens soppa åt mig istället. Jag skulle också vilja gå upp och titta på festen en stund. Men 
akta dig så det inte ramlar ner något hårstrå i soppan. Då får du aldrig mer en matbit av mig.’  
 

                                                 
46 Observera att denna kung inte är hennes far, utan en annan kung.  
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Kocken gick och Tusenskinn kokade soppan åt kungen. Det var brödsoppa hon lagade och hon gjorde den 
så god som hon någonsin kunde. Sedan sprang hon till skrubben och hämtade sin guldring och släppte ner 
den i soppskålen. När dansen var slut beställde kungen in soppan. Han åt den och den smakade så bra att 
han tyckte att han aldrig hade fått en bättre soppa. När han kom till botten fick han syn på guldringen och 
kunde inte begripa hur den hade hamnat där. Han skickade efter kocken som blev alldeles förskräckt när 
det kom bud efter honom.  
 
’Du har säkert tappat ett hårstrå i soppan! Om det är så skall jag klå upp dig! ’ sa han till Tusenskinn 
innan han gick upp.  
 
När kocken kom in, frågade kungen vem som hade kokat soppan. ’Det har jag gjort’ sa kocken.   
 
’Det är inte sant’ sa kungen, ’den var annorlunda och smakade mycket bättre än vanligt.’  
 
’Jag måste erkänna att det inte var jag utan Tusenskinn som lagade till soppan’.  
 
’Gå och hämta henne’, sa kungen.  
 
När Tusenskinn kom, frågade kungen: ’Vem är du?’ 
 
’Jag är en fattig, föräldralös flicka’ 
 
’Vad för slags arbete har du här i mitt slott?’ 
 
’Mig har de bara som hackkyckling’, sa hon.  
 
’Var kom ringen ifrån, som låg i soppan?’ frågade kungen.  
 
’Jag vet ingenting om ringen’, svarade hon.  
 
Kungen fick således inte reda på någonting utan måste låta henne gå.  
 
Efter en tid blev det återigen fest på slotten och precis som förra gången bad Tusenskinn kocken om att 
hon skulle få gå och titta på.  
 
’Ja’, sa kocken, ’om du bara är tillbaka om en halvtimme och kokar den där brödsoppan som kungen 
tycker så mycket om.’ 
 
Då sprang hon in till sig, tvättade sig i en fart och tog på sig den månvita klänningen. Hon gick upp och 
såg ut som en kungadotter och kungen kom emot henne och blev glad att se henne igen. Musiken stämde 
just upp och de dansade tillsammans. När dansen var slut försvann hon också den här gången så fort att 
kungen inte hann se vart hon tog vägen.  
 
Men hon hade sprungit till sin skrubb och förvandlat sig till ett litet pälsdjur igen. Sedan gick hon till 
köket och kokade brödsoppan. Medan kocken var borta hämtade hon sin lilla guldslända och lade ner den 
i soppskålen. Soppan bars in och kungen tyckte att den var lika god som förra gången. Han skickade efter 
kocken och kocken erkände att det var Tusenskinn som hade lagat den. Och Tusenskinn blev efterskickad 
än en gång. Och återigen svarade on att hon bara dög till att vara slottets hackkyckling. Och om 
guldsländan visste hon rakt ingenting.  
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Då  kungen för tredje gången ställde till med fest gick det precis som de andra gångerna.  Visserligen sa 
kocken: ’Du är en häxa ditt lilla pälsdjur, och du har någonting som du lägger i kungens soppa så att den 
alltid smakar bättre än den som jag kokar.’  
 
Men eftersom hon bad så enträget, lät han henne gå och bestämde hur länge hon fick vara borta. Nu tog 
hon på sig den stjärnskimrande klänningen och trädde in i salen. Återigen dansade kungen med den 
vackra, unga flickan och tänkte att han aldrig hade sett något vackrare. Utan att hon märkte det trädde han 
en guldring på hennes finger medan de dansade och han hade sagt till om att dansen skulle vara längre än 
vanligt. När den tog slut försökte han hålla fast hennes händer, men hon slet sig loss och sprang bort 
mellan gästerna så fort att hon försvann framför ögonen på honom. Hon rusade så snabbt hon kunde till 
skrubben under trappan, men det hade gått mer än en halvtimme och hon hade inte tid att ta av sig 
klänningen. Hon slängde bara pälskappan över, och inte hann hon sota sig ordentligt heller utan ett finger 
var fortfarande vitt.  
 
Tusenskinn sprang till köket för att koka brödsoppan och medan kocken var borta lade hon guldvindan i 
skålen.  
 
Då kungen hittade vindan på botten av soppskålen kallade han in Tusenskinn. Han fick syn på det vita 
fingret, och han såg ringen han hade trätt på hennes finger under dansen. Han tog hennes hand och höll 
henne fast, och när hon försökte komma loss och springa därifrån gled pälskappan upp och 
stjärnklänningen skimrade fram. Kungen fattade tag i kappan och ryckte av henne den. Det guldgula håret 
vällde fram och hon stod där i all sin prakt och kunde inte gömma sig längre. Och när hon hade fått bort 
sotet och askan ur ansiktet var hon den vackraste någon skådat här på jorden.  
 
’Du är min älskade brud’, sa kungen ’och vi ska aldrig mer skiljas från varandra’.  
 
Sedan blev det bröllop och de levde lyckliga till sin död.  
 
6 ANALYS 
I detta avsnitt följer analys och diskussion av dessa tre berättelser. Jag har här utgått ifrån de sju 
stegen i kvinnans individuation som Pia Skogemann47 beskrivit, och som sammanfattats ovan. 
Iakttagelser i de tre berättelserna återges för varje separat fas, följt av en sammanfattning av dessa 
för respektive fas.  

6.1 Fas I : Separationen från egovärlden 
Då blir hjältinnan medveten om sin otillfredsställelse med de typiska roller och normer hon 
lever inom. Detta medför att hon tar språnget ut i det omedvetna. 
 
Sofiamyten 
Det tillfälle då Sofia börjar känna en önskan att skapa en like och formar denna tanke, kan 
motsvara den första fasen. I och med detta bryter hon mot regeln att inte tillfråga den stora anden. 
Hon gör det för att hon känner en längtan efter något mer. Denna handling leder också till att 
hennes värld förändras radikalt.  
 
Innanamyten  
I första kapitlet, Hulupputrädet beskrivs hur allt blev till och hur alla behov fick sin rätta näring. 
Då planteras ett enda träd, ett Hulupputräd, vid Eufrats stränder. Sydvinden drog i dess rötter, och 

                                                 
47 Skogemann, P. (1987; s. 105 och framåt) 
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grenar, tills Eufrats vatten förde det med sig. Inanna drog upp trädet ur floden och sade: ’Jag 
skall föra detta träd till Uruk. Jag skall plantera detta träd i min heliga trädgård.’ Hon vårdade 
det i väntan på sin tron och bädd. Åren gick, och istället bosatte sig negativa aspekter i trädet; en 
orm, en fågel och den mörka jungfrun. Hon brast i gråt, men de ville inte lämna trädet. Här inser 
hon sin otillfredsställelse med sin situation; att inte nå vidare, och få sin tron. Detta kan 
symbolisera den initierande fasen.  
 
Tusenskinn  
Denna första fas representeras av när kungen får för sig att han ska gifta sig med sin dotter, som 
blir förfärad. Hon försöker först lösa situationen genom att be om gåvor som hon inte tror att 
kungen kan uppbringa. Men när hon inser att hon inte kommer undan hans beslut, bestämmer hon 
sig för att fly, vilket blir språnget ut i det okända.  
 
Sammanfattning 
I början av alla berättelserna återfinns någon händelse där huvudpersonens nuvarande situation 
ifrågasätts på ett eller annat sätt, och som kan känneteckna hur det omedvetna ’gör sig påmint’. 
Sofia får en tanke att skapa en like på egen hand, Inanna känner otillfredsställelse när hon inte 
kan få sin tron och bädd, d.v.s. bli drottning. Tusenskinn utsätts för hot om incest av fadern. Alla 
dessa tre händelser kan ses som starten på deras fortsatta utveckling.   

6.2 Fas II: Den gröna världens vägledare eller tecken hjälper hjältinnan över tröskeln.  
Här hjälps hjältinnan över tröskeln till det omedvetna genom ett skenbart vanligt fenomen, 
som får en stor betydelse, ofta hörande till naturvärlden.  
 
Sofiamyten 
Denna fas kan motsvaras av då Sofia föder sin son; en varelse som var olik henne, och som 
förvandlades den till en lejonhövdad orm. Hon stötte varelsen ifrån sig, omgav den med ett moln, 
gav den en tron i molnet, och gav den namnet Yaldabaoth.  
 
Innanamyten  
Jag tycker att Hulupputrädet, och dess betydelse för Inanna kan ses motsvara denna fas. Inanna 
drog upp trädet ur floden, förde det till sitt hem och planterade det i sin heliga trädgård. Hon 
vårdade det i väntan på att det skulle bli hennes tron och bädd. Men negativa aspekter bosatte sig 
i trädet; en orm, en fågel och den mörka jungfrun. För att få bort den bad hon om hjälp, som 
Gilgamesh ger henne genom att döda ormen, jaga bort Anzu-fågeln och få Lilith att fly. Det är 
också han som formade en tron och en bädd av trädets stam till henne. Detta är ett av flera möten 
med en Animusgestalt, som leder till att hon kan träda in i sin drottningroll.  
 
Tusenskinn  
I och med att hon bestämmer sig för att fly lämnar hon sitt liv som prinsessa, och tar steget in i 
det omedvetna. Hon ger sig ut i natten, iklädd sin tusenskinnkappa, och hon vandrar tills hon når 
en stor skog. Både skogen och djurmotivet har tydlig koppling till naturen. Skogen symboliserar 
det omedvetna, djurmotivet vanligen människans primitiva väsen och instinktsnatur vilket 
diskuteras av t.ex. Aniela Jaffé48 (Se vidare ’Övergripande diskussion’).   
 
                                                 
48 Jung, C.G. i samarbete med von Franz, M.L., Henderson, J.L., Jacobi, J., Jaffé, A. (1995). s. 234-239. 
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Sammanfattning 
I alla berättelserna finns tidigt moment där huvudpersonen kommer i kontakt med fenomen i 
naturen, som har betydelse för fortsättningen. För Sofia är det inte så tydligt, hennes son blir en 
lejonhövdad orm. För Inanna spelar Hulupputrädet en viktig roll tidigt. Likaså är 
tusenskinnkappan viktig för Tusenskinn, när hon ger sig av på sin flykt från sitt prinsessliv. Det 
finns också andra starka naturrelaterade symboler tidigt i Tusenskinnsagan; t.ex. nötskalet och 
skogen. Jag tror att i flera av detta fall kan denna fas motsvara kontakt med Animus.  

6.3 Fas III: Konfrontationen med föräldrafigurerna  
Denna fas innebär ett inre möte med föräldrarna, för att nå ner till föräldraarketyperna. 
Föräldrabilderna måste förvandlas så att de kan verka som arketypiska vägledare.  
 
Sofiamyten 
I inledningen av Apocryphon of John49 ges en ingående beskrivning av ’The Monad’ som 
existerar som Gud och fader till allt. Genom hans tanke, framträdde hon. Därefter begär hon från 
denna osynliga, jungfruliga ande, och fick, ett antal egenskaper: förkunskap, oförstörbarhet, 
tanke, evigt liv och sanning.50  Detta är hennes möte med en förälder, fadern. Någon moder finns 
inte tydligt uttryckt. I detta sker en förändring av fadersgestalten; från att han skapar Sofia, till att 
hon begär egenskaper från honom.   
 
Innanamyten  
I ’Inanna och Visdomens Gud’ möter Inanna sin far, Visdomens Gud Enki, och erhåller ett stort 
antal heliga me (civilisations olika attribut) från honom. Hon får olika egenskaper, rikedomar och 
viktiga poster. Hon tar emot dessa och gör dem till sina. Sedan ger hon sig iväg. Då Enki ångrar 
sig och kräver att få dem tillbaka, accepterar hon det inte. Hon har alltså dels fått och gjort Enkis 
rikedomar och egenskaper till sina, och dessutom distanserat sig från honom, och blivit mer 
självständig och vuxen.  
 
I kapitlet Uppvaktningen, när Inanna är osäker inför herden Dumuzis uppvaktning av henne ber 
hon sin mor, Ningal, om hjälp. Modern råder henne att ’Öppna porten, min dam, öppna huset’., 
och på moderns uppmaning gör Inanna sig klar för att möta Dumuzi. Modern har inte någon 
tillbakahållande roll, utan uppmanar Inanna att gå vidare i ’sin process’.  
 
Tusenskinn  
Tusenskinn flyr undan föräldrarna, och på det sättet stiger hon in i sitt omedvetna. Under sagans 
gång förbyts en kung (hennes far) till en annan (hennes blivande make); och det skulle kunna ses 
som att hennes far förvandlas till en manlig kraft som fungerar som vägledare och som hon till 
slut integrerar till helhet. Detta är en tydlig Animusutveckling. Det kan också ses som en 
integration av fadersaspekten. Modern är inte aktivt med i sagan, och jag kan inte identifiera 
någon uttalad förvandling av modersaspekten i sagan. Dock sker utvecklingen av det kvinnliga 
genom att hon tar på sig de olika klänningarna, där särskilt månklänningen har betydelse.   
 
 
 
                                                 
49 Robinson, J. (1988; s. 106-107) 
50 Ibid. s. 108  
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Sammanfattning 
Alla tre berättelserna beskriver ur huvudpersonerna möter sina fäder. I alla tre fallen kräver de att 
få, och / eller erhåller viktiga egenskaper eller saker från sina pappor, som de har stor användning 
i fortsättningen. Dessa gestalter har viktig del i utveckling och integrering av Animus. I 
Sofiamyten finns ingen tydlig modersgestalt. I Tusenskinn är drottningen endast indirekt 
närvarande, och uttrycker en Skuggaspekt. Inannas moder har inte stort utrymme i berättelsen, 
men beskrivs i positiva ordalag, då hon uppmuntrar Inanna att gå vidare i sitt möte med Dumuzi. 
Hon blir där ett utryck för den Stora Modern. Det är intressant att notera att modergestalten inte 
har lika dominerande roller som fadersgestalten i någon av berättelserna. Detta kan vara ett 
tecken på betydelsen av Animusutvecklingen, medan de arketyper som motsvaras av kvinnliga 
gestalter, och då särskilt Skuggan, inte har lika stor betydelse i den kvinnliga 
individuationsprocessen.  

6.4 Fas IV: Älskaren i den gröna världen   
Möte med en icke-patriarkalisk Animusgestalt, som i första hand handlar om initiation och 
integration av hjältinnans sexuella och naturliga energier.  
 
Sofiamyten 
Sofias möte med en icke-patriarkalisk Animus, sker, som jag ser det, när hon möter sin son, 
Yaldaboath. Det är inte något positivt möte, utan han tar ljus och energi från henne. Han växer 
sig stark, lider av hybris, svartsjuka, och är ofullkomlig. Han skapar illasinnade demoner och 
andar, som ska tjäna honom, och gör så att ondskan sprider sig i de lägre världarna. Ett positivt 
Animusmöte, dock inte kopplat till sexuella eller andra naturliga energier, beskrivs senare i 
berättelsen, då hennes bön blir hörd, och hon tillåts återvända till himlen.  
 
Innanamyten  
I kapitlet Uppvaktningen, ges en poetisk beskrivning av Inannas möte med sin blivande make, 
Dumuzi, full av erotiska och sexuella anspelningar.  I denna fas får Inanna kontakt med, och 
uttrycker sin längtan och åtrå. Hon bäddade sängen med bröllopslakan och kallade på 
kungen/brudgummen. Hon beskriver sin kärlek och erotiska längtan efter honom, och uttrycker 
att han är den rätte, och vad hon ska göra för honom. Dikten slutar med att Inanna beskriver 
Dumuzis tjuskraft.  Detta avsnitt motsvarar, som jag ser det, tydligt denna fjärde fas. 
 
Tusenskinn  
Hennes etappvisa möten med den ’nye’ kungen motsvarar denna fas. Hon ikläder sig de olika 
klänningarna, och visar sina olika skepnader korta stunder för kungen. Hon förvandlas successivt 
från det lilla djuret i skrubben till en vacker prinsessa. Mötena med kungen är centrala i denna 
förvandling.  
 
Sammanfattning 
Icke-patriarkaliska Animusgestalter finns i alla tre berättelserna. Beskrivningen av Inannas möte 
med Dumuzi är fullt med erotiska och sexuella anspelningar, och beskriver ett positivt, icke-
patriarkaliskt Animusmöte. Även Tusenskinns etappvisa möten med kungen tycker jag motsvarar 
denna fas. I Sofiamyten finns det inte något sådant positivt Animusmöte, utan hon konfronteras 
med sin son, som har ett antal negativa egenskaper. Dock sker ett positivt Animusmöte senare i 
berättelsen, då hennes bön blir hörd, och hon tillåts återvända till himlen. Jag tror dock inte det 
motsvarar denna fas primärt.    
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6.5 Fas V: Skuggan   
Till denna fas hör en kamp och ett accepterande av ens värsta sidor, ens anti-jag. Inom 
Jungs psykologi är skuggan alltid av samma kön som den individ det gäller. 
 
Sofiamyten 
I Sofiamyten finns inga direkta tydliga andra feminina gestalter. Jag tror hon möter sin skugga 
genom insikten om sitt misstag; att hon lät sin tanke skapa utan att ta hänsyn till den manlige 
aspekten, och att hon skäms över det. Ingen strid utkämpas med Skuggan, utan hon ber om 
förlåtelse för sitt misstag.   
 
Innanamyten  
Hennes syster, underjordens drottning, Eresjkigal ser jag som Inannas skuggfigur. Hon bor i 
’landet utan återvändo’. När hon får veta att Inanna vill komma dit för att vara med om 
Gugalannas, Eresjkigals makes begravning, blir hon ursinnig. Det är hon som avgör att Inanna 
ska kläs av, och prövas av sju domare, bugande och naken. Det är Eresjkigal som dödar henne, 
och låter hänga henne på en krok där kroppen förvandlas till ett stycke grönt ruttnande kött. Det 
är mötet med Skuggan som leder till den fullständiga underkastelsen, och döden, vilket är 
förutsättningen för nytt liv. Återfödelsen kan ske genom att Eresjkigal får medlidande och ’ses’ 
av de små könslösa varelser som Enki skickar för att rädda Inanna. Dessutom hedras Ereshkigal 
av Inanna. Inte heller i denna myt utkämpas alltså någon strid med Skuggan, utan den bemöts med 
kärlek och respekt, vilket leder till att den kan integreras.  
 
Tusenskinn  
Förutom Tusenskinn, finns endast en annan kvinnlig gestalt i sagan; nämligen hennes mor; 
drottningen. Det är till följd av drottningens begäran på dödsbädden, som kungen förälskar sig i 
sin dotter, och håller på att begå incesten. Det är alltså indirekt drottningen som är orsak till att 
Tusenskinn ger sig iväg, och påbörjar resan i det omedvetna. Som jag ser det, motsvarar 
drottningen Skuggan i denna saga. Det är värt att notera att Tusenskinn inte har direkt kontakt 
med henne i sagan, och att hon inte heller tar upp en kamp med den. Istället flyr hon. Skuggan 
verkar indirekt som drivkraft att sätta igång hennes utvecklingsprocess,  
 
Sammanfattning 
För en kvinna uttrycks Skuggan som ett fenomen eller en gestalt av feminin karaktär51.  Det är endast i 
Inannamyten som Skuggan är aktiv och uttalad, där Ereshkigals, dödsrikets drottning, spelar en central 
roll för Inannas död och återfödelse. I de två andra berättelserna är Skuggaspekten mindre uttalad; i 
Tusenskinn medverkar hennes mor drottningen endast indirekt, och i Sofiamyten uttrycks Skuggan 
som en aspekt av Sofia självt. Inte i någon av berättelserna tar huvudpersonen upp en strid med 
Skuggan. Istället hanteras den med kärlek, acceptans, genom förlåtelse, eller genom att fly från den.  
 
 
 

                                                 
51 Skogemann, P. (1987) 
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6.6 Fas VI:  Den slutliga nedstigningen till nadir 
I denna fas förs hon ned till de djupaste platserna. Det kan motsvara en dödsupplevelse, ett 
kaos som leder till förvandling. 
 
Sofiamyten 
Denna fas innefattar att Sofia stiger ned från himlen till de lägre regionera, för att rätta till sitt 
misstag; d.v.s. att hon avlade en son genom en egen tanke. När hon stigit ner ser hon de 
galenskaper hennes son förorsakat. Hon förlorade också sitt ljus till sin son, vilket av June 
Singer52 beskrivits som att hon blev blind.  
 
Innanamyten  
I ’Inannas nedstigning’ beskrivs hur Inanna bestämmer sig för att stiga ner till underjorden, vad 
hon möter där, hur hon avkläds naken och till slut hängs på en krok för att ruttna. Det är i denna 
fas Inanna möter sin Skugga (se ovan), och underkastar sig den. Genom beslutet att stiga ner, 
möta och underkasta sig Skuggan, och slutligen dö kan återfödelsen komma till stånd.   
 
Tusenskinn  
Det finns flera moment av nedstigande; tillbakadragande i sagan. Det första är då hon kryper in i 
ett ihåligt träd i skogen för att sova efter sin flykt. Med tusenskinnkappan liknar hon ett djur, d.v.s 
antagit skepnaden av primitivt väsen. När hon förs till slottet kallas hon för ett litet pälsdjur, och 
får bo i en skrubb under trappan, dit inget ljus når. Hon återvänder flera gånger till sin mörka 
skrubb, svärtar sig, och utför basala sysslor, som att raka ur aska, städa, laga brödsoppa m.m.  
 
Sammanfattning 
Både Sofia och Inanna får genomgå smärtsamma och skrämmande upplevelser i sina 
nedstiganden, Sofia förlorar synen, Inanna dödas och får hänga på en krok för att ruttna. 
Tusenskinn utsätts för hot om incest, vilket leder till att hon gång på gång gör nedstiganden. Det 
är alltså ganska dramatiska händelser huvudpersonerna utsätts för. Det understryker behovet av 
att underkasta sig något större, att våga möta detta för att kunna födas på nytt, för att något annat 
ska kunna träda fram och för att fortskrida individuationsprocessen.   

6.7 Fas VII:  Uppstigandet och återvändandet till den kända världen.  
Återvändandet kan vara svårare för en kvinnlig hjälte än en manlig, eftersom det hon 
vunnit; att bli sig själv, inte värderas av omgivningen utan till och med kan bli ett hot för 
den.  
 
Sofiamyten 
Sofia ber om hjälp, och prisar, via pleroman, den helige anden. Hennes bön blir hörd, och den 
stora anden häller pleroma över henne, för att rätta till hennes brist. Det skulle kunna tolkas som 
att det maskulina integreras, då hennes ’brist’ var att hon inte tog hänsyn till den maskulina 
kraften när hon skapade sin son. Enligt June Singer53 är det Logos (som antingen kan vara Jesus, 
den förste Adam eller Antropos) som skickas ned för att återställa hennes syn och hjälpa henne. 
Hon kan med denna hjälp, och alltså genom att integrera det maskulina, återvända till himlen och 
på så vis nå helhet.  
                                                 
52 Zweig, C. red, (1993; Singer, J. s. 282 och framåt) 
53 Ibid. 
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Innanamyten  
Innan Inanna ger sig av ner i underjorden instruerade hon sin trogna tjänarinna Ninsjubur att söka 
hjälp hos gudafäderna om hon inte återvände efter tre dagar. Detta gör Ninsjubur, och hon lyckas 
få Inannas far Enki att skicka hjälp; två könslösa varelser. De lyckas få Inanna frigiven och hon 
väcks till liv. Men hon får endast återvända från underjorden om hon skickar en ersättare till 
underjorden. Detta understryker att det inte är enkelt att återvända; hon måste försaka något för 
att kunna göra det. Hon väljer sin make, Dumuzi, som inte märkt att hon varit borta och sitter 
nöjd på tronen. Efter att han fått hjälp av sin syster, slutar det med att Dumuzi och systern får dela 
på att vara i underjorden. Hymnen slutar med att Inanna utbrister: ”Heliga Ereshkigal! Stort är 
ditt rykte! Heliga  Ereshkigal! Ditt lov sjunger jag!” Hon hedrar alltså sin skugga, och blir 
återigen drottning och gudinna i himlen. Som jag ser det behöver både manliga och kvinnliga 
aspekter integreras med Skuggan och Jaget för att helhet, individuation ska kunna nås, och 
Självet uttryckas. Dessa arketyper (som Inanna, Erishkigal, Dumuzi och hans syster) bildar en 
tydlig kvarternitet, som är en symbol för Självet.  
 
Tusenskinn  
Hon gör stegvisa uppstiganden, och integrerar bl.a. Animusaspekten gradvis, via sina korta besök 
på kungens kalas i de olika klänningarna. Klänningarna representerar olika viktiga egenskaper för 
henne; symboliserade av solen, månen, stjärnorna (se vidare nedan; 6 Övergripande diskussion).  
 
Sammanfattning 
I alla tre berättelserna finns återvändandet tydligt beskrivet. Alla tre huvudpersonerna får hjälp att 
återvända; och det är av manliga gestalter eller krafter. Detta pekar på vikten av att kvinnligt och 
manligt förenas för att nå helhet, och för att Självet ska kunna uttryckas. I Tusenskinn 
symboliseras Självet av bröllopet mellan Tusenskinn och kungen. Sofia, när hon återvänt till de 
högre sfärerna, är för mig i sig själv ett tydligt uttryck för Självet. Även Inanna, när hon kommer 
tillbaka från underjorden, har hon förändrats från en aktiv deltagare i sitt eget livs historia, till en 
himmelsk gudomlighet54, vilket jag ser som ett uttryck för Självet. I Inannamyten är det tydligt att 
det inte är enkelt att återvända, då hon måste lämna någon i utbyte för att kunna göra det.  
 
7 ÖVERGRIPANDE DISKUSSION  
Denna uppsats syftar till att genom litteraturstudier, och med jungianska begrepp, beskriva och 
utforska individuationsprocessen utifrån ett kvinnligt perspektiv. I följande avsnitt diskuteras de 
problemformuleringar jag definierat, nämligen: Vilka är huvuddragen i den kvinnliga 
individuationsprocessen? Hur kan de exemplifieras i myterna om Sofia och Inanna, och i sagan 
Tusenskinn? Vilka arketyper är viktiga(st) i denna process? och kortfattat: Hur skiljer huvuddragen i 
kvinnlig och manlig individuationsprocess? 

                                                 
54 Wolkstein, D. and Kramer, S.N. (1995, s. 183) 
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7.1 Analysmodell 
Jag har valt att analysera de tre berättelserna med hjälp av en ’modell’ som Pia Skogemann55 
beskriver i sin bok Kvinnlighet i utveckling Om kvinnor självförverkligande med utgångspunkt i 
Jungiansk psykologi. Detta är inte en erkänd eller etablerad modell för kvinnans individuationsprocess. 
Dock har den varit till hjälp för att strukturera berättelserna och identifiera betydelsefulla delar i dem. 
Efter arbete med dessa texter tror jag också att den i stora drag fångar huvudmomenten i en sådan 
process, även om den exakta ordningen i faserna kan variera.  

7.2 Vilka är huvuddragen i den kvinnliga individuationsprocessen?  
Pia Skogemanns modell har sju faser. Dessa kan motsvara uttryck för och möten med olika arketyper. 
I den första, initierande fasen ifrågasätts Personan av Jaget, i och med att ’hjältinnan’ (Jaget) börjar bli 
medveten om sin otillfredsställelse med de roller hon innehar. Det omedvetna börjar bryta fram, stör 
Personans dominans, och gör Jaget påmint om att det finns något mera. Fas II, III och IV motsvarar, 
som jag ser det, främst möten med Animus i olika skepnader, både av positiv och negativ karaktär. 
Dock handlar Fas III om föräldraarketyper, som ju även har en feminin del. Modersarketypen kan vara 
uttryck för Skuggan, vilken för kvinnan är en feminin gestalt, eller den Stora Modern. Fas V motsvarar 
mötet med Skuggan. Under fas VI och VII sker slutlig integration, via ned-, och uppstigande. I dessa 
faser är acceptans av Skuggan, att våga överlämna sig, och slutligen integration av manligt, kvinnligt, 
mörker och ljus centralt. Då kan helhet uppnås och Självet komma till uttryck.  
 
Erich Neumann diskuterar56 de psykologiska stadierna i kvinnans utveckling. Det första stadiet är 
en psykisk enhet som symboliseras av uroburos.  Detta första stadium är ett ’för-Jag’, då Jaget 
och det omedvetna inte separerat. För kvinnan är detta första förhållande till (den Stora) modern 
något hon känner igen; och inte en motsats som för mannen. Även om medvetandet utvecklas, 
känner hon sig inte främmande. Enligt Neumann57, sker en invasion av faderns uroborus i nästa 
stadium, vilket är något helt nytt och främmande för kvinnan, och som leder till en 
överväldigande konfrontation med medvetandet.  Detta skede kan ofta karaktäriseras av 
förekomst av kraftfulla symboler av grupper med maskulina, demoniska figurer. Detta tillstånd 
har en andlig dimension, vilken ofta kopplas samman med månen. Mytologiskt sett kan befriande 
av det kvinnliga från den patriarkala uroborus makt ses vara Hjältens uppgift; att bringa tillbaka 
jungfrun från draken. Hjälten representerar då det individuellt manliga, som för det feminina in i 
den patriarkala sfären. De två sista faserna innefattar ett psykologiskt möte med, underkastelse 
och hängivenhet till Självet, en fas av individuation och upptäckt av Självet. Dessa faser kan 
symboliseras av den arketypiska kvartären, där både medvetet och omedvetet, manligt och 
kvinnligt är i kontakt.    
 
Neumann använder inte uttrycket Animus om dessa manliga symboler eller den patriakala 
uroborus som bryter in i kvinnans utveckling. Dock ser jag det som en annan beskrivning av 
kvinnans möte med sin Animus, och vad det har för betydelse för hennes utveckling. Hjälten blir 
då en Animus-skepnad, och har alltså inte den arketypiska hjältefunktionen som i mannens 
individuationsprocess. Det är intressant att notera att Erich Neumann inte omnämner Skuggan 

                                                 
55 Skogemann, P. (1987; s. 105 och framåt) 
56 Neumann, E. (1994); första kapitlet 
57 Ibid; s. 15 
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alls i sin beskrivning, endast negativa aspekter av den Stora Modern. Annars tycker jag att 
Skogemanns och Neumanns beskrivningar har flera likheter; dels Animus betydelse, samt 
slutfaserna, med underkastelse och därefter hur helheten kommer till stånd.  

7.3 Hur exemplifieras huvuddragen i den kvinnliga individuationsprocessen i de tre 
berättelserna?  

7.3.1 Igångsättande  
I början av alla berättelserna återfinns någon händelse där huvudpersonens nuvarande situation 
ifrågasätts på ett eller annat sätt, och som kan känneteckna hur det omedvetna ’gör sig påmint’. 
Sofia får en tanke att skapa en like på egen hand, Inanna känner otillfredsställelse när hon inte 
kan få sin tron och bädd, dvs. bli drottning. Tusenskinn utsätts för incesthotet av fadern. Alla 
dessa tre händelser kan ses som starten på deras fortsatta utveckling. Det är alltså den fas då 
omedvetna delar av personligheten börjar bryta fram, vilket gör att Personan kan ifrågasättas, och 
Jaget bli medveten om något mer.   

7.3.2 Det manliga : Animus;  
I alla tre berättelserna finns ett flertal manliga gestalter; i olika skepnader och med olika roller. I 
princip alla dessa motsvarar Animusuttryck.  
 
I sagan om Tusenskinn är Animusutvecklingen tydlig. Den första mannen, hennes far; kungen; 
förvandlas från att vara en beskyddande till en skrämmande gestalt, som hotar med incest. Ett 
annat tidigt Animusuttryck i berättelsen är kungens jägare i skogen. Enligt bl.a. E Jung58 och M-L 
von Franz 59, kan en outvecklad Animus ofta visa sig som en grupp (skrämmande) män. Det är 
jägarna som hänvisar henne in i den mörka skrubben; dvs. i det omedvetna. Därefter möter hon 
den vresige kocken, och tack vare honom kan hon, förklädd, smyga sig upp på kungens fest. 
Sedan utvecklas mötet med den ’nye’ (icke-patriarkale) kungen etappvis; genom att hon visar del 
efter del för honom, möter honom korta stunder i danser; lagar soppa åt honom, lämnar små 
gåvor i soppan. Med andra ord integreras Animusaspekten successivt. Slutet av sagan kan ses 
motsvara en fullvärdig integration av Animus; den manliga kraften; vilket leder till ’det heliga 
bröllopet’; en helhet, individuation.  
 
Inanna interagerar också med ett antal manliga figurer. Även i denna berättelse förvandlas fadern, 
i detta fall Enki, till någon som är skrämmande och som jagar huvudpersonen, efter att han 
lämnat ifrån sig makt och egenskaper till henne. Dock sker en ytterligare förvandling av denna 
Animusgestalt; till hjälparen som gör att hon kan återvända från underjorden. Dumuzi har en 
annan viktig roll, genom att driva hennes utveckling till kvinna och älskande. Dock ger han också 
uttryck för mindre positiva egenskaper; t.ex. när han inte bryr sig om att hjälpa henne då hon är i 
underjorden. Denna aspekt ’straffas’ sedan genom att förvisas till underjorden. Det finns ett antal 
ytterligare manliga gestalter, som alla kan ha del i Animusutveckling och integration.  
 
Också i Sofiamyten spelar manliga figurer centrala roller, som framträder i olika skepnader. Den 
första hon möter är sin skapare. Därefter förändras Animusgestalten till Yaldabaoth, hennes 
ofullkomlige son, som är skrämmande och har ett antal negativa egenskaper. I denna skepnad blir 
                                                 
58 Jung, E. (2004).  
59 Jung, C.G. i samarbete med von Franz, M.L., Henderson, J.L., Jacobi, J., Jaffé, A. (1995).  
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Animus en drivkraft för den fortsatta processen. Efter att hon insett sitt misstag, erkänner sin 
skam, och ber om hjälp, får hon förlåtelse och kan återförenas med det manliga; Logosprincipen, 
vilket leder till individuation.  
 
Det är intressant att i alla tre berättelserna får huvudpersonerna (Inanna, Sofia och Tusenskinn) 
viktiga gåvor från sina fäder/skapare; som de sedan får nytta av i sin fortsatta utveckling. Både 
Sofia och Tusenskinn begär att få dessa gåvor; Tusenskinn de tre klänningarna och skinnkappan; 
Sofia sanning, förkunskap, oförstörbarhet, sanning, tanke. Även Inanna är aktiv, när hon väl fått 
dessa, vägrar hon lämna tillbaka dem, trots att Enki kräver det. Det är också intressant att alla tre 
huvudpersonerna får hjälp att återvända från sin nedstigning av manliga gestalter eller krafter.  

7.3.3 Det kvinnliga: Skuggan, den Stora Modern 
För en kvinna kan kvinnliga aspekter och gestalter i huvudsak vara uttryck för Jaget och 
Personan, Skuggan, den Stora Modern men även Självet.  
 
I alla tre berättelserna är möten med manliga gestalter många och de mest centralt framträdande, 
medan kvinnogestalterna är färre. I Sofiamyten finns ingen annan tydlig kvinnogestalt med 
relation till Sofia. I Tusenskinn är den enda kvinnogestalten hennes mor, som dör i sagans början. 
Hon spelar förvisso en central roll i sagan, men är inte aktivt medverkande. Det är endast i 
Inannamyten som kvinnogestalter har viktiga, aktiva roller, nämligen hennes mor, Ninsjibur, 
Ereshkigal och hennes mans syster. Det är också endast i den berättelsen som huvudpersonen 
kommer i kontakt med positiva kvinnogestalter.   
 
Det negativa – Skuggaspekten eller den Stora Modern  
För en kvinna är Skuggan feminin60, och motsvaras alltså av ett fenomen eller en gestalt av feminin 
karaktär. I Sofiamyten är andra kvinnofigurer ganska diffust beskrivna. Dock kan Sofias insikt om sitt 
misstag och den skam hon känner av detta, vara ett uttryck för Skuggan, hur hon ser sina negativa 
sidor. I sagan om Tusenskinn finns endast en annan kvinnlig gestalt; hennes mor drottningen, som 
Tusenskinn bara indirekt kommer i kontakt med. Hon kan tolkas som Skuggan. I Inannamyten, är 
Skuggan aktiv och uttalad. Ereshkigals, dödsrikets drottning, spelar en central roll i kapitlet 
Nedstigningen, och för Inannas död och återfödelse.  Dock kan alla dessa figurer också motsvara en 
negativ aspekt av den Stora Modern.  
 
Det positiva – den Stora Modern eller Självet 
Det är endast Inannamyten som har feminina gestalter med positiva sidor. Hennes mor, Ningal 
beskrivs inte särskilt utförligt, men har en positiv framtoning. Inannas tjänarinna Ninsjubur är desto 
viktigare. Ninsjubur är Inannas medhjälpare och tjänarinna; hennes jordiska verkställande arm. När 
Inanna varit borta i tre dagar kallar Ninsjubur på hjälp. Enligt Shinoda Brinton Perera61 motsvarar hon 
psykologiskt den del av oss som stannar kvar på jorden vid ett nedstigande, som ansvarar för beteende 
mot omvärlden, har kvar förankringen i världen ovan jord och ackumulerar de insikter som vunnits i 
underjorden. Hon är Självets språkrör, som genom insikt ropar ut att gudinnan måste räddas. Hon har 
inget eget liv utöver att tjäna, hon är nästan osynlig. Trots det är vändpunkten i myten helt beroende av 
hennes agerande. Hennes funktion är förmågan att se och handla utifrån själens behov. Ninsjubur är 

                                                 
60 Skogemann, P. (1987) 
61 Brinton Perera, S. (1994; s. 91) 
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också den som övervinner alla demoner som Enki skickar efter Inanna då han ångrat att han gett henne 
sina kungliga skatter, vilket finns beskrivet i dikten Mötet med Visdomens gud 62.   
 
I min B-uppsats skrev jag om den Visa Kvinnan63. Jag ser Ninsjuburs egenskap och funktion som en 
viktig aspekt av den Visa Kvinnan; d.v.s. en förmåga att se och handla utifrån individens djupaste 
behov. Jag tycker också att Ninsjubur står för den vetskap om när det är nödvändigt att kalla på hjälp, 
såsom Inanna måste för att klara sin svåra situation, och för den egenskap som kan medverka till att 
aktivera olika sidor inom personligheten. I den uppsatsen kom jag fram till att den Visa Kvinnan kan 
vara en del av arketypen den Stora Modern, eller ett utryck för Självet.  

7.3.4 Integration och Helhet: Självet 
De två sista faserna; ned-, och uppstigningen, kan ses motsvara integration av olika arketyper, för 
att nå helhet, och kontakt med Självet. I alla tre berättelserna sker ganska dramatiska händelser, 
och huvudpersonerna för genomgå hotande eller smärtsamma upplevelser. Sofia förlorar synen, 
Inanna dödas och får hänga på en krok för att ruttna. Tusenskinn utsätts för hot om incest. Jag 
tycker att detta stämmer väl överens med Erich Neumanns beskrivning av de två sista faserna i 
kvinnans utveckling; ett psykologiskt möte med, underkastelse och hängivenhet till Självet, och 
en fas av individuation och upptäckt av Självet. Dessa faser kan också symboliseras av den 
arketypiska kvartären, där både medvetet och omedvetet, manligt och kvinnligt är i kontakt. Det 
understryker nödvändigheten att underkasta sig något större, att våga möta detta för att kunna 
födas på nytt, för att fortskrida individuationsprocessen, och uttrycka Självet.   
 
Återvändandet, och den sista fasen, är tydligt beskrivet i alla tre berättelserna. Det är återigen 
intressant att notera att alla tre huvudpersonerna får hjälp att återvända; och det är av manliga 
gestalter eller krafter.  Detta kan ses som att kvinnligt och manligt kommer i kontakt och förenas, 
vilket är en nödvändighet för individuation, och för att få kontakt med Självet.  
 
Självet kan uttryckas på en mängd olika sätt, för vilket det finns flera exempel i de tre 
berättelserna. I Tusenskinn kan Självet symboliseras av bröllopet mellan Tusenskinn och kungen; 
ett ’heligt bröllop’. Sofia, när hon återvänt till de högre sfärerna, är för mig ett tydligt uttryck för 
Självet. Även Inanna, när hon kommer tillbaka från underjorden, har förändrats från en aktiv 
deltagare i sitt eget livs historia, till en himmelsk gudomlighet64, vilket jag ser som ett uttryck för 
Självet. I Inannamyten är det tydligt att det inte är enkelt att återvända, då hon måste lämna något 
i utbyte för att kunna göra det.  
 
Fyrtalet och symboler som bygger på det kan representera Självet. Jung65 talar om en manlig triad 
av Jaget, Anima, Skuggan som tillsammans med den Vise Mannen bildar kvartären. Den 
kvinnliga motsvarigheten innefattar Jaget, Animus, Skuggan och den Stora Modern. Åtminstone i 
Inannamyten finns alla dessa fyra beskrivna, och kan ses som att de förenas mot slutet av myten.  

                                                 
62 Wolker, D. och Kramer, S.N. (1984) 
63 Wändel-Liminga, U. (2007) 
64 Wolkstein, D. and Kramer, S.N. (1995, s. 183) 
65 Jung, C.G. (2000; s.38)  
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7.4 Några kommentarer om individuationsprocessen i respektive berättelse 

7.4.1 Tusenskinn  
I sagan om Tusenskinn sker integrationen och närmandet till Självet stegvis. Efter varje besök på 
kungens fest, återvänder hon till sin mörka skrubb, som för att hämta kraft och samla sig till nästa 
steg. Hon utför också ett antal symboliska handlingar, som kan ses vara viktiga för hennes 
helande. Hon arbetade i köket med grovarbete, och bland annat rakade aska. Att raka aska kan ses 
som en reningsakt. Sådant arbete kan ses som mycket basalt, och att återvända till det 
ursprungliga.  
 
Jag har valt ut några av de starka symboler som finns i sagan om Tusenskinn, för en närmare 
diskussion av deras betydelse för sagans tolkning. Det vanligt förekommande tre-talet finns också 
här; att huvudpersonen utför tre liknande handlingar innan han / hon når det slutliga målet. I detta 
fall finns tre klänningar som kan ses stå för tre olika egenskaper och aspekter hos henne. 
Dessutom har hon tre små guldföremål; en ring, en slända och en vinda. Hon gör tre besök på 
kungens kalas, hon återvänder tre gånger och lagar soppa åt honom tre gånger.  
 
De tre klänningarna: Av sin far begär Tusenskinn, och får, tre klänningar; en gyllene som solen, 
en silvervit som månen och en skimrande som stjärnorna. CG Jung skriver66 att solen är en 
symbol för livskällan och människans slutliga helhet. Den är också en gammal symbol som t.ex. 
för kristna varit mycket nära Kristus. I andra kulturer är solen en vanlig symbol för en ofta 
manlig skapargud, t.ex. Ra i antika Egypten, Helius i antika Rom. Soldyrkan var starkt utvecklad 
i Syd/Centralamerikanska indiankulturer, t.ex. azteker. Solen kan stå för sanning och integritet67. 
Inom astrologin står solen för den medvetna personligheten. Solklänningen kan då symbolisera 
Tusenskinns medvetna personlighet, manliga kraft, men också ha en stark koppling till helhet.  
 
Månen står för den kvinnliga, mystiska kraften, kopplad till känslomässiga egenskaper. Erich 
Neumann skriver om Månen68, och att det är en arkaisk symbol både för den patriarkala uroborus, 
samt för matriarkalt medvetande. Han fortsätter att månens symboliska betydelse är så polyvalent 
att det är omöjligt att påvisa dess otvivelaktiga relation till det kvinnliga. Den kan verka både 
kvinnlig, manlig och hemafroditisk.  Det finns ett antal olika associationer som görs till månen. 
Ibland är den betraktad som det manliga relaterande till det kvinnliga, i andra fall är den det 
kvinnliga relaterande till det manliga. Den kan också ge olika association beroende på vilken fas 
den är i; vilket lett till en utbredd syn att månen är hemafrodit. Men oavsett vilket 
utvecklingsstadium medvetandet befinner sig i, eller om det är en dominerande faktor eller ej, i 
en man eller kvinnans psyke, så är månen i huvudsak bundet till det arketypiskt kvinnliga69. 
Månen tillhör i varje enskilt fall en av de centrala symbolerna för kvinnlighet, vare sig den 
uppträder som en manlig måne som symboliserar den arketypiska manliga komponenten i en 
kvinnas liv på den matriarkala nivån eller som en kvinnlig måne som symboliserar den 
arketypiskt kvinnliga komponenten i en mans liv i den patriarkala nivån. Inom astrologin står 
månen för känslor. För Tusenskinn representerar månklänningen det feminina och känslomässiga 
egenskaper.   

                                                 
66 Jung, C.G. (1999; s. 114) 
67 Cornelius, G. & Devereux, P. (2003) 
68 Neumann, E. (1994 ; s. 67) 
69 Ibid s. 71-72 
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Stjärnorna: De kan symbolisera helheten, framtiden (’det står skrivet i stjärnorna’), ödet, och är 
en symbol för Självet70. von Franz skriver71 vidare i sin bok om det antika Egypten, där stjärnan 
symboliserade personlighetens odödliga och särskilda individuella kärna. Hon fortsätter med att 
på medeltiden utmärkte stjärnsymbolen personligheter med hög ställning. Stjärnklänningen kan 
alltså symbolisera Tusenskinns närmande till Självet.  
 
Nötskalet: Innan Tusenskinn ger sig av från sin far, och sin ’gamla’ värld, lägger hon sina 
tillhörigheter, d.v.s. klänningarna och guldföremålen i ett nötskal. Det påminner mig om uttrycket 
’som i ett nötskal’, vilket betyder essensen av något, allt samlat, sammantaget. Med andra ord, 
hon lägger allt det som är av betydelse för henne och som hon behöver för sin resa in i det 
omedvetna i nötskalet.  
 
Kappan: Tusenskinn får en kappa sydd av skinn från alla sorters djur i riket. Att klä ut sig till djur 
har gamla anor, som en viktig del av t.ex. olika naturfolks riter, bl.a. initiationsriter, vilket 
diskuteras av Aniela Jaffé72. Hon skriver att djurmotivet vanligen symboliserar människans 
primitiva väsen och instinktsnatur. Hon ger ett antal exempel på att gudar i olika religioner 
symboliseras av olika djur, inklusive inom kristendomen, och att det finns otaliga exempel på 
djursymbolik inom konst och religion. Hon pekar på att detta inte bara understryker symbolens 
vikt, utan också på att det visar hur vitalt viktigt det är för människorna att i sina liv integrera 
symbolens psykiska innehåll, dvs. det instinktiva. Djuret är varken ont eller gott, utan är en del av 
naturen, och lyder sina instinkter. Den mänskliga parallellen blir att den människliga naturens 
grundval är instinkten.  
 
Senare i sagan blir hon förväxlad med ett djur då jägarna hittar henne i skogen, sovandes i sin 
kappa. Hon kallas också för Tusenskinn på slottet dit hon förs. Dels kan detta symbolisera hur 
hon återvänder till ett mer primitivt stadium under sin process, och hur hon kan få kraft och 
beskydd av djurskinnet. Totemdjur har ju stor betydelse i t.ex. indiankulturer. Detta kan också 
peka på vikten av att knyta an till, och bli medveten om sina instinkter. A Jaffé73 skriver att 
undertryckta eller sårade instinkter är mycket farliga, och kan till och med föröda människan, då 
’djuret’ då är skilt från sin sanna natur. Accepterandet av djursjälen är villkoret för psykisk 
harmoni; och ’djuret’ inom människan måste helas och göras till en vän. Tusenskinn intar 
djurgestalt flera gånger i sagan, vilket jag ser som en viktig det i hennes helande, och 
kraftsamlande.  

7.4.2 Sofia 
Sofiamyten är intressant att betrakta som en metafor för kvinnlig individuation. Utgångsläget är 
en åtskillnad mellan manlig Logos och kvinnlig Eros och den slutar med att dessa båda delar 
förenas till en helhet. Mötet med och integration av Animus är centrala i berättelsen. Den 
förekommer i flera olika skepnader: Sofias skapare (fader), Yaldabaoth (hennes ofullkomlige 
son), och den kraft som förlåter henne så hon återfår sin syn och kan återvända till himlen, i ett 
mer fullbordat tillstånd. Kvinnliga aspekter är däremot inte särskilt framträdande. Jag tror 

                                                 
70 von Franz, M.L. (1988, s. 11) 
71 Ibid. s.25-26 
72 Jung, C.G. i samarbete med von Franz, M.L., Henderson, J.L., Jacobi, J., Jaffé, A. (1995). s. 234-239. 
73 Ibid. s. 239 
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Skuggan uttrycks i hennes insikt om sitt misstag, och att den hanteras när hon erkänner det och 
ber om hjälp. Med andra ord vågar hon acceptera sin skugga, tar fram den i ljuset, och på det 
sättet kan den integreras. Detta leder till att hon återfår synen och kan återförenas med 
Logosprincipen, vilket i sin tur leder till att hon återvänder till himlen. En helhet mellan manlig 
Logos och kvinnlig Eros bildas och Självet kan framträda; Individuation. 
 
June Singer skriver74 att Sofia, som personifierar visdomen, lär oss att varken den maskulina eller 
feminina principen ensam kan skapa en harmonisk ordning. De blir mest effektiva när de 
samverkar.  Detta tycker jag är en mycket viktig aspekt, som kommer fram i denna myt och som 
är central både för manlig och kvinnlig individuation . Hon skriver vidare att Visdom associeras 
med fysisk död, för bara när man släpper taget om den fysiska kroppen, kärlet för 
självmedvetandet kan visdomen frigöras från köttets bojor. Då först kan man uppfatta den 
totalitet vi är delar av – fullkomligheten, det heliga giftermålet mellan himmel och jord. Detta är 
som jag ser det en metafor för individuationen, som Sofias berättelse kan hjälpa oss att inse.  
 
Sofia står för kvinnlig visdom, och hon benämns av många som vishetens Gudinna. I min B-
uppsats75 skrev jag om den Visa Kvinnan, som en aspekt av den Stora Modern såväl som av 
Självet. För mig blir Sofia en självklar symbol för den Visa Kvinnan, men hon kan också 
symbolisera Självet. 

7.4.3 Inanna  
Av de tre berättelserna tycker jag Inannamyten innehåller den mest genomgripande och fullständiga 
beskrivningen av individuationsprocessen. Det finns en stor mängd starka symboler i den berättelsen, 
som är mycket gripande. Det är intressant att komma ihåg att den härstammar från mycket gamla 
källor.  
 
I den berättelsen tycker jag alla viktiga arketyper finns närvarande (Jaget, Personan, Animus, den Stora 
Modern, Skuggan och Självet). En viktig aspekt i definitionen av en arketyp är dess ambivalens, d.v.s. 
att den har både positiva och negativa sidor och egenskaper. I Inannamyten tycker jag alla 
förekommande arketyper visar upp både negativa och positiva sidor (möjligen att Självet endast har 
positiva sidor?!). Det är inte fallet i de andra berättelserna på samma sätt. Myten visar tydligt på hur 
dessa olika arketyper förenas för att nå en helhet. Vidare visar myten på det manligas betydelse och 
vikten av att integrera manliga aspekter. Dock är den resan inte enkel. Den kräver stora uppoffringar, 
såsom när Inanna väljer att gå ner i underjorden, överlämna sig i fullständig underkastelse, och där dö. 
Detta krävs för att sedan kunna återfödas. Den visar också på vikten av att be om hjälp, lyssna till sin 
inre vishet och att kunna ta emot hjälpen. Det exemplifieras av Ninsjubur’s roll för att Inanna ska 
kunna återuppstå.  

7.5 Vilka arketyper är viktiga(st) i den kvinnliga individuationsprocessen? 
I alla tre berättelser är mötet med och integrering av Animus mycket väsentligt. Den arketypen verkar 
spela en roll genom större delen av individuationsprocessen, inklusive uppstigandet. Den verkar ha 
större betydelse än mötet med kvinnliga arketyper, inklusive Skuggan. Andra kvinnofigurer än 
’huvudpersonerna’ är överhuvudtaget diffust beskrivna i både Sofiamyten och sagan om Tusenskinn, 

                                                 
74 Zweig, C. red, (1993; Singer, J. s. 282 och framåt) 
75 Wändel-Liminga, U. (2007)  
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och de har endast negativa egenskaper. Det är bara i Inanna som kvinnofigurerna har både positiv och 
negativ laddning.  

7.6 Hur skiljer huvuddragen i kvinnlig och manlig individuationsprocess? 
Det finns stora likheter mellan huvudpersonernas (individuations)processer i de tre berättelserna. 
Animus har en central roll i alla berättelserna, och arketypen visar sig i ett antal skepnader, med 
både negativa och positiva egenskaper. En tydlig utveckling av Animus finns. Skuggan verkar ha 
en mindre uttalad roll. Detta stämmer överens med bl.a. Skogemann och Neumann, som pekar på att 
Skuggan inte har samma betydelse för kvinnans process som den har för mannens. Det är också troligt 
att kvinnans Skugga har andra karaktäristiska är mannens, där t.ex. ondska och aggressivitet är typiska 
drag. I berättelserna som berörs i denna uppsats, framträder egenskaper som skam, skuld och 
svartsjuka som typiska karaktärsdrag för kvinnans Skugga. 
 
Dessutom verkar Skuggan hanteras annorlunda av kvinnan än av mannen. För kvinnan handlar det 
mer om kärlek, integration, acceptans, än om att besegra den som för mannen. Det är tydligt i 
Inannamyten; där Inanna hedrar sin syster Ereshkigal; och på detta sätt kan Skuggan integreras. Ett 
annat exempel på integration, och helhet är att både en man (Dumuzi) och en kvinna (hans syster) 
delar på tiden att vara i underjorden istället för Inanna; dvs. integrerandet innefattar både feminin och 
maskulina egenskaper. Sofia möter sin skugga genom att uttrycka sin skam, att visa medkänsla och att 
vilja stiga ned för att gottgöra. Tusenskinn ’flyr’ från Skuggan, vilket leder till att hon går in i det 
omedvetna, och fortsatt utveckling. Inte i något fall är det fråga om en öppen strid med Skuggan, vilket 
är vanligt förekommande i beskrivningar om den manlige individuationen, där hjältens strid och ofta 
besegrande av Skuggan är centralt.  
 
Nedstigandet, tillbakadragande är också centrala begrepp i den kvinnliga individuationen, som 
kan stå för behovet att reflektera och gå inåt i sig själv.  
 
8 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
I detta arbete har jag arbetat med tre berättelser, med kvinnor som huvudpersoner, och om deras 
utveckling, sedda ut ett jungianskt arketyp-perspektiv. Jag har inte funnit särskilt mycket 
litteratur på liknande tema. Alla tre berättelserna gör starka intryck på mig, och leder till många 
tankar kring kvinnans psykologiska utveckling när den beskrivs med jungianska termer. 
Sammantaget tror jag att beskrivningen av kvinnans individuationsprocess skiljer sig på några 
viktiga punkter från mannens. Detta kan vara av värde att beakta, i alla sammanhang när 
individuationsprocessen betraktas från ett kvinnligt perspektiv.  
 
Det är intressant att notera att endast i Inannamyten är andra kvinnliga gestlater aktivt 
förekommande, och endast i den har kvinnogestalter positiv laddning. Det kan givetvis vara en 
tillfällighet, urvalet av berättelser är alldeles för litet för att dra några slutsatser av det. Dock har 
det hos mig väckt frågan om det kan ha något med hur det kvinnliga betraktas i de kulturer ur 
vilka dessa berättelser kommer. Både Sofiamyten och sagan om Tusenskinn berättas i kristna, 
patriarkala samhällen, medan Inannamyten kommer från en förkristen kultur.  Det är inte alls 
omöjligt att detta kan ha betydelse för denna iakttagelse.  Detta vore ett intressant ämne att 
utforska vidare. Det vore också intressant att intervjua några kvinnor om de frågeställningar jag 
behandlat i denna uppsats.  
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