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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit  ser på Afrodite, om de 
beskriver henne som i myterna v henne, men också att få en 
beskrivning av Afrodite som en kvinna av idag och vilka egenskaper hon i sådana fall har. 
Empiriska data har samlats in med hjälp av kvalitativ intervju med öppna frågeställningar. 

arit en bild av en staty med Afrodite, Pan och Eros och informanterna 
ck beskriva vad de såg och kände inför bilden. Därefter följde en frågeställning om vem 

 

att dra
 eller om det finns en annan bild a

få en uppfattning om hur an

Utgångspunkten har v
fi
Afrodite-kvinnan av idag är. Förutom bilden av statyn diskuterade informanterna Afrodite
som barn och tonåring, kvinnan Afrodite, kärlek och sexualitet, yrke och makt, man och barn, 
utseende och skönhet. 
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1. Introduktion 
 
1.1. Inledning 
I min B-uppsats skrev jag om ”Afrodite, Pan och Eros – Arketyper i grekisk mytologi”. Syftet 
med uppsatsen var att utifrån myter analysera dem med Jungs arketypteori. Avgränsningen 
som gjordes var att utifrån myterna beskriva de tre gudarna som arketyper och inte de 
eventuella mönster som kan finnas i mänskliga beteenden idag. Men naturligtvis blev det 
senare också intressant. Vid tidigare studier av grekisk mytologi blev jag fascinerad över hur 
man faktiskt kan se mönster och beteenden som gudarna hade, också finns i mänskliga 
beteenden idag. Inte minst illustrerat i tidningar, film och tv men också i det privata livet, i 
arbetsgruppen och familjelivet. 
 
Att det blev just Afrodite som gudinna och kvinna av idag som blev temat för C-uppsatsen 
beror dels på att jag såg statyn med Afrodite, Pan och Eros på Arkeologiska museet i Aten för 
något år sedan. För mig uttrycker statyn värme och humor men också något utav ”Mona 
Lisa”, något outgrundligt. Bilden av statyn har sedan dess följt med mig och kommit upp i 
olika sammanhang, bl a i studierna av Jung. 
 
En annan anledning till att det blev just Afrodite beror på att jag tror att de flesta människor 
har en bild av hur en Afrodite-kvinna är eller kan vara. Afrodite, eller Venus, är ju en gudinna 
som använts i bild och ord som någon slags förebild till hur en kvinna ska vara och se ut. 
Något omgjord visserligen i jämförelse med hur hon beskrevs i bild och form för 2000 år 
sedan, men ändå en Afrodite-typ. 
 
 
 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur andra ser på Afrodite, i det här fallet tre 
informanter, om de beskriver henne som i myterna eller om det finns en annan bild av henne. 
Men också att få en beskrivning av Afrodite som en kvinna av idag och vilka egenskaper hon 
i sådana fall har. 
 
- Vem är Afrodite-kvinnan av idag? 
 
 
 
1.3. Metod och avgränsning 
I uppsatsen har den fenomenografiska ansatsen använts för att få fram hur något uppfattas 
vara, inte hur det faktiskt är. Empiriska data har samlats in med hjälp av kvalitativ intervju 
med öppna frågeställningar. 
 
Utgångspunkten har varit en bild av en staty med Afrodite, Pan och Eros. Informanterna fick 
ingen beskrivning av gudinnan Afrodite eller de myter som finns om henne och jag valde 
också bort att diskutera eventuella Pan- och Eros-män av idag. 
Informanterna fick beskriva vad de såg och kände inför bilden, en projektiv metod. Därefter 
följde en frågeställning om vem Afrodite-kvinnan av idag är. Följdfrågor ställdes sedan 
utifrån de svar informanterna gav. 
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Vid utskriften och analysen av intervjuerna har jag valt att dela in svaren under de följdfrågor 
som intervjuerna behandlade istället för att dela in dem i kategorisystem och –beskrivningar 
som man gör i en fenomenografisk metod. 
 
Eftersom jag valde att diskutera Afrodite som en kvinna av idag blev tidigare 
forskningsmaterial begränsat. Jean Shinoda Bolen är den enda jag funnit som skrivit något om 
ämnet. Däremot finns en mängd myter om Afrodite. Jag valde att ta med en, den om 
”skönhetstävlingen”, upprinnelsen till det trojanska kriget, eftersom den innehöll väsentliga 
delar som representerar Afrodite: skönhet och makt. 
 
 
 
1.4. Disposition 
I kapitel två finns en forskningsöversikt om det som tidigare skrivits. En mer utförlig 
beskrivning av metod och genomförandet av intervjuerna finns i kapitel tre. I kapitel fyra 
finns en kort beskrivning av informanterna och redovisning och analys av intervjuerna. I det 
femte kapitlet finns en avslutande analys och diskussion. 
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2. Forskningsöversikt 
 
2.1. ”Gudinnorna inom oss” 
 

”Varje kvinna har huvudrollen i sin egen livshistoria. Som psykiater har jag hört hundratals 
livsberättelser och jag har insett att alla har mytiska dimensioner. En del kvinnor uppsöker en 
psykiater när de är deprimerade eller inte fungerar, andra när de inser att de sitter fast i en situation 
de behöver förstå och förändra. I båda fallen tycks det mig att kvinnan söker hjälp av en terapeut 
för att lära sig spela huvudrollen i sitt eget liv mer framgångsrikt. För att klara av det behöver 
kvinnor i regel medvetet göra val som formar hennes liv. Eftersom kvinnor i regel är omedvetna 
om den starka inverkan som kulturella mönster har på dem är de oftast också okunniga om de 
starka krafter inom dem som styr deras handlande och känslor. Dessa krafter presenterar jag i 
denna bok i gestalt av grekiska gudinnor.” 1

 
Detta är inledningen till Jean Shinoda Bolens bok ”Gudinnorna inom oss – arketypiska 
mönster i det feminina psyket”. Bolen är psykiater och jungiansk analytiker och verksam i 
San Francisco. 
Bolen fortsätter att beskriva hur de här betydelsefulla inre mönstren – eller arketyper – 
förklarar de stora olikheterna kvinnor emellan. Hur en del behöver t ex monogami, äktenskap 
eller barn för att känna sig harmoniska, hur de sörjer och är förtvivlade när de inte kan uppnå 
sitt mål. De traditionella rollerna är personligt meningsfulla för de här kvinnorna och skiljer 
sig starkt från en annan kvinnotyp som främst värderar oberoende medan en tredje kvinnotyp 
söker känslomässig intensitet och nya erfarenheter och går från den ena relationen till den 
andra eller från den ena kreativa utmaningen till den andra. En annan kvinnotyp söker 
ensamhet och för henne är det andliga det mest viktiga. 
 

”Vad som får den ena kvinnan att må bra kan vara helt meningslöst för den andra beroende på 
vilken ’gudinna’ som är verksam inom dem.”2

 
Bolen menar att det finns många ”gudinnor” inom varje kvinna och att kunskapen om dessa 
ger kvinnor möjlighet att förstå sig själva och sina relationer till andra människor men också 
vad som kan vara drivkraft och hinder för vissa men inte för andra. 
 
Hon beskriver ett annat psykologiskt perspektiv på kvinnor baserat på de kvinnobilder som 
getts av de grekiska gudinnorna och som levt kvar i människors fantasi under mer än tre tusen 
år. 
 

”Denna kvinnopsykologi skiljer sig från alla andra teorier som definierar en ”normal” kvinna som 
en kvinna som svarar mot en ”korrekt” modell, ett personlighetsmönster eller en psykologisk 
struktur. Denna teori grundar sig istället på observationer av mångfalden av normala variationer 
bland kvinnor.”3

 
Bolen har delat in gudinnorna i tre kategorier, där varje kategori innehåller beteckningar, 
beskrivningar över arketypiska strukturer. En kategori är jungfrugudinnorna som är 
representerade av Artemis, jaktens och månens gudinna, Athena, vishetens och kunskapens 
gudinna och Hestia, härdens och templets gudinna. En annan kategori är de sårbara 
gudinnorna Hera, äktenskapets gudinna, Demeter, växandets gudinna och Persefone, Kore 
eller ungmön underjordens drottning. Den tredje kategorin innehåller endast en gudinna, den 
alkemiska gudinnan, Afrodite. 

                                                           
1 Shinoda Bolen (1998), s 1 
2 Shinoda Bolen (1998), s 1 
3 Shinoda Bolen (1998), s 2 
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Jungfrugudinnorna personifierar den oberoende, aktiva och självständiga sidan hos kvinnan 
och representerar den inre kraften hos henne. Den här gudinneaspekten står för den del av 
kvinnans personlighet som inte ägs eller domineras av en man – som är opåverkad av hennes 
behov av en man eller önskan att bli godkänd eller bekräftad av honom. Den här sidan 
existerar helt fristående från en man, på hennes egna villkor. När en kvinna lever enligt en 
jungfruarketyp, betyder det att en viktig del av henne psykologiskt är jungfrulig, inte att hon 
fysiskt eller bokstavligt är jungfru. Esther Harding, jungiansk analytiker, beskriver de här 
kvinnorna som att de är ”sig själv nog”. 
 
De sårbara gudinnorna personifierar arketyper som representerar de traditionella 
kvinnorollerna – hustrun, modern och dottern. De är relationsinriktade och deras identitet och 
välbefinnande är beroende av om de har en betydelsefull relation eller inte. De uttrycker 
kvinnans behov av anknytning till någon. Det är viktigare att ha en relation än att vara 
självständiga, att göra nya erfarenheter eller att prestera något. I centrum för deras 
uppmärksamhet är andra människor, inte yttre mål eller samhällelig status. De här kvinnorna 
är uppmärksamma och öppna mot andra. De får motivation av den uppskattning, kärlek, 
uppmärksamhet man får genom en relation. Att leva i traditionellt kvinnliga rollerna kan vara 
personligt meningsfullt för dessa kvinnor. 
 
Den alkemiska gudinnan, Afrodite, fick en egen kategori eftersom Bolen ansåg att alkemisk 
var en passande beskrivning av Afrodites magiska kraft och den makt till förändring som bara 
hon hade. Enligt mytologin gjorde Afrodite ett stort intryck med sin närvaro. Hon fick 
människor och gudar, med undantag för jungfrugudinnorna, att bli förälskade och uppfyllda 
av nytt liv. Hon passade heller inte in i kategorin jungfrugudinnor eftersom Afrodite hade 
flest sexuella relationer och hon var heller ingen sårbar gudinna eftersom hon inte var något 
offer och hon led inte. I alla hennes relationer var känslorna ömsesidiga. 
 
 
 
2.2. Afrodite - Genealogi och mytologi 
Afrodite är skönhetens och kärlekens gudinna. Det finns två versioner om Afrodites ursprung. 
Den ena är att hon var Zeus och gudinnan Diones dotter och den andra att hon fötts ur 
havsskummet, vilket också hennes namn betyder. Skummet var resultatet av Kronos 
stympning av sin far Uranos. Han skar av hans könsorgan, vilket föll i havet och skapade det 
skum som gudinnan föddes ur. 
 
Efter sin födelse sades hon ha stigit upp på en strand på Cypern. Gudinnan var också en 
fertilitetsgudinna, och hon dyrkades ofta i fälten. Hennes djur var duvan och hon avbildades 
ofta ridandes på en svan. 
 
Afrodite var trojanernas gudinna. Det var henne Paris valde över Hera och Athena, och till 
pris fick han den sköna Helena, liksom gudinnans hjälp i det trojanska kriget. Afrodite 
förälskade sig också i den trojanska hjälten Anchises, med vilken hon fick en son, Aeneas, 
som senare kom att anses vara Roms grundare. 
 
Afrodite var gift med den fulaste guden, eldguden och smeden Hefaistos, men hon hade 
många älskare, bland dem Ares och Adonis. Med Ares hade hon dottern Harmonia och Eros. 
Med Hermes hade hon Hermafroditos, som var till hälften man och till hälften kvinna. Med 
Dionysos hade hon den fule men populäre Priapos.  
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Gudinnan avbildades ofta med Eros vid sin sina, och andra följeslagare var horerna och 
hariterna, gudinnor av bekvämlighet och grace. 
 
I romersk mytologi kallades Afrodite Venus. 
 
 
 
2.3. ”Skönhetstävlingen” – en myt om Afrodite 
Kung Peleus, en dödlig, ska gifta sig med en odödlig, Thetis. Alla är inbjudna till bröllopet 
utom gudinnan Eris, tvedräkten, svartsjukan och hatet. Hon dyker ändå upp och har med sig 
en kärleksgåva till brudparet, ett gyllene äpple. Men på äpplet står något: ”Till den skönaste 
kvinnan.” Tre kvinnor anser sig ha rätt till äpplet; Hera, Athena och Afrodite. 
Till domare i skönhetstävlingen utses en dödlig, Paris, prins av Troja. De tre gudinnorna 
börjar genast locka honom med fagra löften. 
Athena: ”Om du väljer mig, ska du få makt, du kommer att segra i alla strider, och du 
kommer att bli så klok att hela världen avundas dig.” 
Hera: ”Om du väljer mig, ska du få makt, du kommer att bli härskare över hela Asien, för som 
Zeus hustru har jag den högsta makten i min bädd.” 
Afrodite: ”Om du väljer mig ska du bli en fulländad förförare, den skönaste bland kvinnor ska 
du få, först och främst den sköna Helena, hon vars rykte redan är vida spritt. När hon ser dig 
kommer hon inte att kunna motstå dig. Du ska bli den sköna Helenas älskare och make.” 
Paris utser Afrodite som den skönaste. Hon får det gyllene äpplet och Paris får Helena. Men 
Helena var gift med Menelaos, kung av Sparta. För att få henne var Paris tvungen att röva 
bort henne, med eller mot hennes vilja, och förde henne till Troja. Detta utlöste så det 
trojanska kriget som varade i nio år. (Vernant, 2000) 
 
 
 
2.4. Afrodite: Arketypen 
 

”Afrodite-arketypen styr kvinnors glädje inför kärlek och skönhet, sexualitet och sensualitet.”4

 
Varje gång en kvinna blir förälskad i någon och den också är förälskad i henne är det en 
personifikation av Afrodite-arketypen. Hon förvandlas då från en vanlig kvinna till en 
kärleksgudinna och känner sig attraktiv och sensuell. Men om en kvinnas sensualitet och 
sexualitet förnedras, blir hon betraktad som en förförerska eller hora, framför allt inom 
patriarkala kulturer. Den här arketypen kan alltså komma i konflikt med moraliska normer 
och kan till och med bli straffade med döden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Shinoda Bolen (1998), s 209 
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2.5. Afrodite: Kvinnan 
En Afrodite-kvinna känns vanligen igen på sin attraktionskraft och inte enbart på sitt 
utseende. Många Afrodite-kvinnor har ett alldagligt utseende men attraherar andra på grund 
av att de är vinnande och charmerande, har en magnetisk utstrålning och en naturlig och 
omedveten sensualitet. 
 
Som barn är hon en oskyldigt flirtande flicka som tycker om att stå i centrum och ha fina 
kläder. Ibland understryker hennes föräldrar den här dragningskraften flickan visar genom att 
lägga tonvikten på utseendet och framhäva det charmerande sätt som flickan har. Det här kan 
ibland bli problematiskt, framför allt när flickan kommer i puberteten. Att hon nu flirtar och 
”visar upp sig” kan istället straffa sig när föräldrarna inte längre tycker att det är ”sött”. När 
hon kommer upp i ungdom och tidiga vuxenår kan hon hamna i konflikt när Afrodite-begäret 
utlöser negativa reaktioner hos andra. Olika normer gäller för henne än för t ex jämnåriga 
pojkar och män. Hon måste tänka på att inte skaffa sig dåligt rykte. 
 
En Afrodite-kvinna är inte särskilt intresserad av studier och karriär, om det inte är något hon 
fascineras av. Det som inte engagerar henne känslomässigt är heller inte intressant för henne. 
När det gäller relationer med män så dras Afrodite-kvinnor till dem som inte nödvändigtvis är 
bra för henne. 
 

”Såvida inte andra gudinnor har inflytande på dem, påminner deras val av män ofta om Afrodites 
egna val – kreativa, sammansatta, lynniga eller känsliga män som Hefaistos, Ares och Hermes. 
Sådana män siktar inte på topptjänster eller maktpositioner. De har ingen längtan efter att stå i 
spetsen för en familj eller att bli äkta män eller fäder.”5

 
Afrodite-kvinnor tycker om barn och vice versa. Barnet känner sig uppskattat, vackert och 
accepterat pga att Afrodite-kvinnan ser på barnet på just det sättet. Och barnen tycker att hon 
är vacker. Men Afrodite-kvinnan kan också vara den som ”sveper in” i rummet lika snabbt 
som hon sveper ut därifrån och barnet förlåter henne för att det blev lämnat lika snabbt som 
det karismatiska Afrodite-skenet lyser upp. 
 
Ju mindre medveten och ansvarig en Afrodite-kvinna är i fråga om den effekt hon har på män, 
desto mer störande kan hon vara för andra kvinnor. Eftersom en Afrodite-kvinna inte är 
svartsjuk har hon själv svårt att förstå varför andra kvinnor reagerar med svartsjuka och 
illvilja mot henne. Men hon har också en stor kvinnlig vänkrets som tycker om hennes 
spontanitet och attraktiva sätt. 
Bolen skriver att det inte är lätt att ha Afrodite som en tvingande arketyp. 
 

”Kvinnor som följer Afrodites instinktiva sexualitet hamnar ofta mellan två stolar. Å ena sidan 
finns deras egen önskan efter sexuell förening och deras benägenhet att väcka erotisk energi hos 
andra. Å andra sidan finns en kultur som anser att en kvinna är promiskuös, om hon handlar efter 
sin önskan och huldra om hon inte gör det.”6

 
Afrodite-kvinnan är utåtriktad och får framför allt män att känna sig speciella, sexiga osv och 
hon får ofta gensvar. Om hon sedan handlar efter sin önskan, t ex inleder ett sexuellt 
förhållande, så kan det leda till ett socialt fördömande eftersom kulturen oftast inte tillåter 
kvinnan att bete sig som ”en man” och ibland också till att hon blir utnyttjad av männen. En 
Afrodite-kvinna som försöker undertrycka sin sexualitet pga kulturens fördömande, kan bli 

                                                           
5 Shinoda Bolen (1998), s 217 
6 Shinoda Bolen (1998), s 224 
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deprimerad och orolig och tappa kontakten med sig själv och förlorar därmed sin vitalitet och 
spontanitet. 
 

”Kunskap om det arketypiska mönstret ger värdefull information för alla kvinnotyper, men särskilt 
för Afrodite-kvinnor. Det hjälper dem att veta att det är deras ’gudagivna’ natur att lätt bli 
förälskade, att erfara erotisk attraktion och att ha en stark sexualdrift, vilket många andra kvinnor 
inte har. Sådan kunskap bidrar till att befria Afrodite-kvinnorna från skuldkänslor för att de är som 
de är. Samtidigt måste de bli medvetna om att de själva måste se till sina egna intressen, eftersom 
gudinnan inte gör det.”7

 
Bolen menar att flera gudinne-arketyper finns inom en kvinna och att de kan tas fram under 
livets gång och modifieras och kompensera t ex Afrodites makt i en kvinna och när hon blir 
medveten om sitt mönster och bestämmer sig för att modifiera det så att hon eller andra som 
hon älskar inte skadas, kan en viktig förändring inträffa. Då kan hon istället se vilka 
konsekvenser hennes val får och göra val med hänsyn till detta. Hon kan bestämma vad hon 
vill prioritera och handla därefter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Shinoda Bolen (1998), s 228 
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3. Metod och genomförande 
 
 
 
3.1. Metod 
 
 
 
3.1.1. Fenomenografi 
I uppsatsen har jag använt mig av den fenomenografiska ansatsen, dvs beskrivit ”det som 
visar sig” för någon. Ordet fenomeno härstammar från grekiska phainomenon som betyder 
”det som visar sig”. Grafia betyder att ”beskriva i ord eller i bild”. Så fenomenografin 
beskriver det som visar sig, hur något uppfattas vara, inte hur något är.8

 
Distinktionen mellan hur något uppfattas vara och hur något är formulerade Ference Marton 
som första ordningens respektive andra ordningens princip.9 Första ordningens princip 
innehåller objektiva fakta, sådant som kan vägas, mätas och analyseras medan andra 
ordningens princip studerar människors upplevelser, hur något ter sig för någon. 
 
I forskningsmetoden utgår man från att människor har ”olika uppfattningar av företeelser och 
objekt i världen. Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika 
erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser 
och erhåller olika kunskap om dessa företeelser och objekt”.10 Metoden går inte ut på att visa 
eller bevisa vad som är sant och falskt. 
 
 
 
3.1.2. Kvalitativ intervju 
Inom fenomenografin är intervjuer den vanligaste metoden att samla in data, vilket jag också 
valt att göra. Intervjuerna har varit öppna, dvs informanterna har själva fått avgränsa, 
behandla och definiera innehållet. Detta gjordes i avsikt att få fram en bild och en förståelse 
av hur informanterna tänker och upplever ett fenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 Starrin (1994), s 111 - 112 
9 Starrin (1994), s 111 
10 Starrin (1994), s 120 
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3.2. Genomförande 
 
 
 
3.2.1. Informanter 
I undersökningen ingick tre kvinnor i 50-årsåldern. Att det blev just dessa tre beror på att jag 
visste att de är intresserade av grekisk mytologi. För något år sedan deltog de i en studiecirkel 
i ämnet. De här kvinnorna träffar också många andra kvinnor genom sina arbeten, dels som 
arbetskamrater men också som deras kunder inom barn-, äldre- och handikappomsorg. 
 
 
 
3.2.2. Upplägg 
Tanken från början var att genomföra en gruppintervju med fyra personer men pga olika 
omständigheter genomfördes istället två intervjuer med två personer vid ett tillfälle och en 
person vid det andra tillfället. Intervjuerna tog ca 1 ½ - 2 timmar att genomföra. 
 
Informanterna fick inget frågeformulär innan eller vid intervjutillfället utan de fick istället en 
bild, ett fotografi av en staty med Afrodite, Pan och Eros och information om att bilden är en 
utgångspunkt till uppsatsen som kommer att behandla Afrodite-kvinnan av idag. De fick 
beskriva vad de såg och kände inför bilden och berätta om hur de ser Afrodite-kvinnan av 
idag. 
 
 
 
3.2.3. Bearbetning 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Namn och personliga uppgifter har 
ändrats eller tagits bort vid utskriften. Informanterna fick välja fiktiva namn som jag använt 
vid utskriften av intervjuerna. Det utskrivna materialet bearbetades och intervjufrågorna 
delades in i olika grupper som beskriver informanternas svar. Analysen av svaren beskriver 
olika uppfattningar men gör också en jämförelse i svaren mellan informanterna och det som 
tidigare är skrivet i ämnet. 
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4. Resultat och analys 
 
4.1. Presentation av informanterna 
Tre kvinnor deltog vid två intervjutillfällen. Alla tre är i femtioårsåldern. 
Louise är gift och har två barn i övre tonåren, en flicka och en pojke. Hon arbetar inom 
handikappomsorg. 
Trulsa är gift och har två barn, en tonårspojke som bor hemma och en vuxen dotter som också 
har barn. Trulsa arbetar inom äldreomsorg. 
Liv är gift och har två tonårspojkar och arbetar inom barnomsorg. 
Louise och Trulsa deltog vid samma intervjutillfälle och alla tre fick de samma bild att utgå 
ifrån i diskussionen om Afrodite. 
 
 
 
4.2. Intervjusvarens indelning 
Frågor som ställdes under intervjuerna: 
 
Vad ser du på bilden? Vad är känslan inför den? 
Beskriv en flicka som har Afrodite-egenskaper. Hur är Afrodite-kvinnan som barn och 
tonåring? Hur fostrar man en Afrodite-flicka? 
Vem är Afrodite-kvinnan av idag? 
Arbetar Afrodite-kvinnan och vad väljer hon för typ av yrke i sådana fall? 
Vilken typ av man väljer hon? Skaffar hon barn? 
 
Intervjusvaren har delats in i olika grupper: 
- Statyn 
- Barn- och tonårs-Afrodite 
- Afrodite-kvinnan 
- Kärlek och sexualitet 
- Yrke och makt 
- Man och barn 
- Utseende och skönhet 
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4.3. Redovisning av intervjuerna 
 
4.3.1. Statyn 
 

 
 
Informanterna ombads att titta på bilden av statyn med Afrodite, Pan och Eros och tala om 
vad de ser och känner inför den. 
 
Liv beskriver Pan som en lite obehaglig typ, lite smilig medan Afrodite ser oberörd ut och att 
hon har ett märkligt utseende: 
 

” När man ser bilden av henne så är hon liksom… utanför, ovanför och oberörbar på något vis. 
Sedan har vi då den här lille spjuvern över axeln då.” 
 
”Hon ser… nej, hon ser liksom inte riktigt verklig ut. På något vis tycker jag. Avståndstagande, 
lite så här… hon är inte riktigt med”. 

 
 Hon tycker att bilden har någon form av sexuell anspelning men att Pan har ”inget för att han 
står där och försöker få till någonting”. Men hon menar att det inte behöver vara för att få 
något för egen del utan det kan lika gärna vara det att få Afrodite att göra någonting sådant 
(sexuellt). Liv uttryckte också att det kan vara en kompisrelation, om man inte ser den vuxna 
kvinnan och det sexuella, att man ska leka med varandra.  
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”Egentligen… tittar man snabbt så är den lite lekfull. Om man inte lägger in en massa andra saker 
i den, så kan den vara lekfull tycker jag”. 

 
Med en ”massa andra saker” förklarar hon att Afrodite inte vill ha med Pan att göra men att 
han håller fast henne genom att han lagt sin hand på Afrodites arm. Liv tycker också att bilden 
ger konstiga associationer i och med att man inte är van att se ”små män med klövar och 
alltihop det här och… bockhorn”. 
 
Trulsa reagerar över att kvinnan är större än mannen. Hon tänker att det är Afrodite som har 
kontrollen, att Pan ser bedjande ut och genom att Afrodite håller sin hand framför sitt sköte så 
är det hon som styr. Det är hon som har makten över sitt sköte. Afrodite tittar på Pan uppifrån 
och ner, synar honom. Trulsa uttrycker att här är det Afrodite som är stark och har makten. 
Louise håller med och säger också att det verkar som att Pan försöker locka henne, fjäskar 
lite, men Afrodite verkar inte bry sig så mycket. Hon verkar inte så intresserad. 
 
Både Trulsa och Louise kommenterar Afrodites kropp och menar att den smala midjan, de 
stora höfterna och brösten har med moderligheten och göra, att hon kan bära fram barn. Det är 
en stark kropp, ”... inga sådana här jädra pinnsmala modeller”, en kvinna med muskler på 
kroppen. 
 
Louise menar också att Afrodite ser stark ut även mentalt och detta kommenteras av Trulsa 
med orden: ”Ja, den här klarar sig. Den här har krafter hon”. 
 
Både Liv och Trulsa har svårt att se vad Afrodite håller i handen. Liv konstaterar till slut att 
det är en sko, skrattar och säger: ”Ska hon slå honom med skon då eller vad ska hon göra?” 
Liv kommer tillbaka till det här med att Afrodite ”inte är riktigt med”. Hon funderar över om 
Afrodite kanske är irriterad, att hon kanske håller på med något helt annat och så kommer Pan 
och vill någonting, ”… och då tar hon skon och slår till honom”, sedan fortsätter hon: ”eller 
om det är Eros hon är irriterad på och det kanske är honom hon tänker daska till.” 
 
Trulsa menar att om det här skulle vara idag så skulle det vara en mobiltelefon Afrodite har i 
handen och så skulle hon säga: ”Jag har inte tid, älskling”. Liksom Liv menar Trulsa att 
Afrodite ”liksom har ett liv som pågår här” eftersom kvinnan av idag har sitt eget liv. 
 
Den här passiva, avståndstagande bilden av Afrodite har Liv lite svårt att tänka sig att den är 
representativ för kvinnor av i dag. En Afrodite-typ av idag skulle redan ha klippt till Pan om 
det kommer någon som man inte är intresserad av men samtidigt säger hon att det kan också 
trigga igång något annat som gör att det blir riktigt obehagligt. Efter en stunds tystnad 
fortsätter hon: 
 

”För kvinnor och flickor får inte säga nej riktigt, inte tas på allvar i alla fall. Och det är ju märkligt 
tycker jag. Att det ens finns tanken att nej skulle inte vara nej. Det är så obegripligt för mig, så det 
fattar inte jag, det går inte in i mitt huvud. Det gör inte det. Och att det är ok om man är berusad. 
Det skulle vara precis tvärt om tycker jag. Då har man verkligen utnyttjat någon, fult, riktigt fult. 
Och det är ännu värre, men så är det inte idag.” 

 
Liv funderar över Afrodites hållning och menar att hon själv inte skulle stå så utan verkligen 
visa med kroppsspråket att hon inte är intresserad. Det skulle synas tydligt, ”… och det är 
därför så… ler hon eller ler hon inte?” Liv fortsätter resonemanget genom att undra vad 
Afrodite tittar på egentligen och om hon ska slå eller bara råkar hålla i skon av någon annan 
anledning. Det går inte tydligt säga med den där bilden, menar hon. 
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4.3.2. Barn- och tonårs-Afrodite 
 
Beskriv en flicka som har Afrodite-egenskaper. Hur är Afrodite-kvinnan som barn och 
tonåring? 
 
Liv kom direkt att tänka på ett speciellt barn, ”en väldigt liten flicka som är väldigt kelig och 
go´”. Men Liv har svårt att se flickan som en Afrodite-typ, att det skulle finnas något som 
helst samband mellan ett barn och det som bilden visar. Hon tycker att bilden handlar mer om 
vuxna människor. Intervjuaren undrar om inte Afrodite varit barn någon gång och det tror Liv 
nog men att hon nog då kanske var just barn. Liv tror att man utvecklar den här Afrodite-sidan 
när man blir vuxen, att man startar i någon sorts allmänkärlek och sedan så inriktar man sig på 
andra saker. 
 
Liv försöker tänka sig något konkret exempel där barn, flickor, är Afrodite-typer. I 
bekantskapskretsen känner hon till flickor som är 10, 11 år och som umgås med pojkar som är 
betydligt äldre. Flickorna är attraherade av de äldre killarnas sätt att vara och ”ställer då upp” 
för dem. Liv funderar över om det är någon form av Afrodite-inverkan. Flickorna gör sig 
attraktiva och blir användbara för killarna. 
 

”Så att det är ju ett ömsesidigt… samtidigt som man kan ju undra vilka som är de största 
förlorarna. Kan man fundera över. Och det kanske är en typ av barn-Afrodite då… där… Man 
brukar ju säga ibland att barn blir vuxna för fort, de är brådmogna som man säger. Där har man 
kanske en brådmogen Afrodite då. Som har rusat iväg lite i utvecklingen och inte riktigt hanterar 
kanske det som händer. Så kanske det är.” 

 
Utmärkande för en ung Afrodite-kvinna, menar Liv, är att flickan vill bli älskad och gör då på 
alla möjliga sätt för att bli det, hon måste på något sätt handla så att andra älskar henne. 
Här menar Liv att det kan bli negativt, en negativ Afrodite-influens, för det man ser idag med 
unga kvinnor är att de ska vara så avklädda. ”Och det är ju ett sätt att man ska attrahera det 
motsatta könet, så är det ju, eller om det är samma kön om det är så man är lagd”. 
 
Livs bild av Afrodite är egentligen en positiv bild men det är en bild av en vuxen kvinna, som 
vet vad hon gör. Däremot blir det en negativ bild när man ser vad som händer med de här 
flickorna som är 10, 11 år. Hon menar att den gamla Afrodite-bilden har blivit någonting 
annat idag än tidigare. Liv menar att det kanske finns andra Afrodite-typer också, men med 
just de här flickorna och deras sätt att vara så känner hon att där har det gått lite snett. 
 

Intervjuaren: ”Vad är det som har gått snett då?” 
Liv: ”Hela våran tillvaro höll jag på att säga. Hur vi gör, hur vi beter oss, hur vi låter våra barn 
exponeras. För det är vi vuxna som låter det här ske, utan att dra i handbromsen. Och dessutom 
uppmuntrar vi också i de här såporna och man ska vara… utspökad. Det var sådant man läste om 
att barn var i Amerika och där var ju morsorna tokig ungefär. Nu är vi ju där. Och jag tror ju inte 
att de här barnen mår så bra utav det här i längden, att det är ju inte de på något sätt.” 

 
Vi kopplar tillbaka till bilden av statyn där både Pan och Eros försöker att locka, dra och 
manipulera Afrodite, att den ”kraften” fortfarande finns och manipulerar till någonting som 
inte är riktigt bra. 
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Hur fostrar man en Afrodite-flicka? 
 
Liv gav ett exempel på hur svårt det kan vara att hantera ett Afrodite-barn. En sexårig flicka 
styrde de jämnåriga pojkarna. Hur det gick till upptäcktes inte förrän dagispersonalen 
bestämde sig för att göra observationer av barnens lek. Det började med att det alltid blev 
bråk när några pojkar lekte, vilket resulterade i att personalen tillrättavisade dem. Men efter 
ett tag började personalen tycka att det var konstigt eftersom pojkarna ihärdigt slog ifrån sig, 
”det är inte vi”, ”det är inte så”. Under observationerna upptäcktes att det var den här allra 
raraste, sötaste, gulligaste flickan, som alla talade om för hur gullig hon var, som drog igång 
bråken. Sedan när det var igång, då var flickan någon annanstans och personalen hade inte sett 
hur det hela började. Liv fortsatte: 
 

”Hon var ju en sådan där riktigt söt… klänning jämt och välkammad… ’Åh, så gulligt så’, tyckte 
alla. Nu tyckte man ju inte det. Nu fick man en annan bild.” 

 
På frågan om Liv tror att flickan medvetet gjorde de här sakerna så svarar hon att det var nog 
medvetet på flickans nivå. När hon ville gå in och styra och ställa så agerade hon så att något 
skulle hända. När personalen uppmärksammat hur det var så blev det sedan svårare för flickan 
att fortsätta sitt agerande. Liv menar att det här kan bli ett större problem om den här flickan 
fortsätter sitt beteende upp i tonåren. Om hon agerar på samma sätt inom familjen, vänt då 
mot pappa och bröder. 
 

Intervjuaren: ”Hur hanterar man det då?” 
Liv: ”Och tycker man att man ska hantera det? Det är ju första steget.” 

 
Liv menar att man kanske tycker det där är så gulligt och så länge flickan får som hon vill och 
kan hantera det, då är allt ok. Hon menar också att man blir hemmablind, man ser inte riktigt 
vad som händer utan det krävs att någon utifrån påpekar det. Liv drog en parallell till 
arbetsgrupper där det fungerar på samma sätt, att någon utifrån kommer in och ser saker som 
gruppen inte sett därför att man blivit ”hemmablind”. Hon säger också att det ibland kan vara 
lättare att inte se vissa saker, att välja att inte se. 
 
Att ha det här beteendet kan ha sina fördelar för flickan: 
Liv: ”Man upptäcker att det här blev ju bra för mig och då fortsätter man så”. 
Liv tror att det är så vi lär oss de flesta beteenden. Att man ser att det här gick bra och då 
fortsätter man att finslipa på det. 
 

”Ungefär som evolutionen, det är ungefär samma sak. Det här funkar inte, då gör jag inte så nästa 
gång. Så det gäller för oss att uppmuntra rätt saker. Det kan ju vara det svåra.” 

 
Liv ger också ett exempel på hur svårt det kan vara att påverka när samhället gett en bild av 
hur flickor och kvinnor ska se ut och vara. En kvinna hon känner är anorektiker. Hon är 
uppväxt i Stockholm och har alltid åkt med tunnelbanan. Under en period var det diskussion 
om de bilder som fanns i tunnelbanan på avklädda kvinnor och hur det påverkar oss. Den här 
kvinnan var helt övertygad om att hon hade sett de här bilderna, och framför allt det idealet, i 
hela sitt liv. För henne är det så kvinnor ska se ut eftersom hon fått det med sig ända från det 
hon satt i barnvagn till det hon blev vuxen. Den här bilden av hur kvinnor ska se ut, fastnade 
hos henne och sedan skulle hon själv försöka att se ut så. Men eftersom hon inte hade de mått 
som modellerna på bilderna så måste hon svälta kroppen för att försöka uppnå idealet. Liv 
menar att för små barn går alla intryck ocensurerade rakt in, att man ännu inte har byggt upp 
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censuren och vet var man ska säga stopp och nej. När man då matats med det här redan när 
man är väldigt liten så sitter det sedan ganska djupt. 
 
Vi kom tillbaka till den här mediaanknutna bilden av hur en flicka och kvinna ska se ut och 
bete sig, t ex genom dokusåpor, vilket också kan göra att unga flickor tror att man ska vara på 
det sättet. Liv tror också att man kanske upptäcker som ung flicka att man har en viss fördel 
av att vara så som det visas i dokusåporna men att det snabbt kan vända till en nackdel om 
man hamnar i fel läge. Med fel läge menar Liv att det kan vara att männen eller pojkarna runt 
omkring tycker att flickan är ”tillgänglig” och att de kan göra vad som helst med henne och 
hon ställer upp. Man ser inte konsekvenserna av vad som kan hända längre fram. 
 
Louise och Trulsa har en diskussion om hur man ska fostra en flicka till att bli en Afrodite. De 
är överens om att flickan ska få höra att hon kan klara av saker, att man bejakar hennes inre, 
hennes sätt. Inte att man lyfter fram att hon är söt och smal utan det är hennes sätt att vara 
som är viktigt. Att det är hon som person som är viktig och inte det yttre. Flickan ska känna 
att hon duger som hon är och man behöver överhuvudtaget inte prata om utseendet, hur man 
klär sig, man lägger ingen vikt vid det. 
 
 
 
4.3.3. Afrodite-kvinnan 
 
Vem är Afrodite-kvinnan av idag? 
 
Liv har svårt att direkt kunna se någon Afrodite-kvinna men den bild hon ändå har är att det är 
en vuxen kvinna, som vet vad hon gör. Hon kom också att tänka på de kvinnor som börjar om 
på ny ”kula” med ny familj och kanske fler barn. Liv tänker att dessa kvinnor tar fram sin 
Afrodite-sida i och med att man träffar en ny man. Att Liv inte kan se en Afrodite-kvinna 
beror på att hon tror att det är egenskaper som man har under livets gång, man växlar och 
använder sig av olika typer och Afrodite är en typ som man kan vara under en del av livet. 
 
Louise beskriver en önske-Afrodite: 
 

”Jaa, en kärleksfull varelse som är närma allting runt omkring och det är djur och människor, natur 
och miljö och… allting, och ser helheten så att vi ska kunna överleva i framtiden. Det är vad jag 
skulle önska så då.” 

 
Trulsa beskriver en Afrodite-kvinna av idag som både kan vara bohem och estet. Det 
bohemiska beskriver hon som att kvinnan inte bryr sig om hur det ser ut hemma pga att hon 
inte har tid med det nu. 
 

”Det är så mycket annat som är viktigare. Tonårsbarnen och… hon gör egna grejer… och 
eftersom, ja…hon bryr sig inte om det, hon ser det men bryr sig inte om det.” 

 
Det estetiska handlar inte om att ha guld och glitter, utan stilfullt med ordning och reda, 
”…det ska vara balans och färgstämt. Det får inte vara plockigt liksom.” 
Det bohemiska och estetiska kan finnas inom en och samma kvinna. Värdet hos henne, 
hennes kvinnliga värde, beror inte på hur duktig hon är att hålla hemmet ordentligt.  
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Både Louise och Trulsa beskriver en stark kvinna med många fördelar, en kvinna som väljer 
själv i livet. Men Trulsa menar också att det inte behöver betyda att hon väljer den lättaste 
vägen. 
 

” Jag menar alla gånger man väljer så kanske man inte väljer så att det blir så jädra bra. Bekvämt. 
Eller hur?” 

 
 
 
Trulsa kom att prata om kvinnlighet. Hon beskriver det som att det är kvinnans sätt att se en 
helhet, att kvinnan har en förmåga att se ett förlopp och man gör en konsekvensanalys. Detta 
är något som Trulsa anser som typiskt kvinnligt, något man gör helt automatiskt, per 
automatik. Trulsa beskriver den här skillnaden mellan manligt och kvinnligt men säger också 
att det är att generalisera eftersom det ibland också kan vara helt tvärtom. Trulsa uttrycker det 
så här: 
 

”Titta bara på en karl som ska laga mat. Hur ser köket ut? Jaa, det ser ut som bomb har slagit ner. 
Det finns… en kvinna som lagar mat ligger hela tiden steget före och planerar lite. Och sedan i… i 
livet… det här med semester och överhuvudtaget, de sociala kontakterna, man har liksom 
konsekvensanalyser hela tiden med… Om inte vi åker till moster Ellen nu den här julen kommer 
det att bli ett helvete sedan. Så styr den här… det är kvinnligheten som styr upp det här så att det 
blir socialt trivsamt och trevligt. Det är kvinnlighet för mig, kvinnligt drag.” 

 
Louise har svårare att säga om det finns en generell bild av kvinnlighet. Hon uttrycker att hon 
själv är mer en spontan typ men kan inte för det säga om det är mer kvinnligt för det. 
Däremot är de båda överens om att den här förmågan till att relatera och se till att relationer 
fungerar runtomkring, så är det ett mer kvinnligt drag men även att det är ett inlärt beteende. 
 

Intervjuaren: ”Och Afrodite har också den här relationsförmågan, eller vad man ska kalla den för 
då, eller?” 
Louise: ”Jo, det tror jag.” 
Trulsa: ”Det är kvinnligt. Hon är kvinna hon.” 

 
 
 
4.3.4. Kärlek och sexualitet 
 
Kärlek och sexualitet blev en naturlig del i diskussionen eftersom de alla tre har en bild av 
Afrodite som kärleksgudinna. Trulsa gav exempel på hur hon såg på en Afrodite-kvinna som 
kärleksgudinna och har också en kvinna som arbetskamrat som hon associerar till detta. Alla 
tre var de också överens om att sex och sexualitet ingår i begreppet kärleksgudinna men att 
det inte är det viktigaste. Samtidigt beskrevs en bild av den dubbelhet som finns kring 
kvinnlig sexualitet, att den ska finnas men inte synas. 
 
Vi pratar om Afrodite som kärleksgudinna och Liv beskriver henne som den som gynnar 
kärleken, att man ska se till att kärleken frodas. Men det behöver inte vara ren sexuell kärlek 
det handlar om utan kärlek överhuvudtaget, men även sexuell kärlek.  
När Liv tänker sig Afrodite-kvinnan från förr, så brydde hon sig inte om ifall det blev en 
familj av kärleken utan det var just kärleken som var viktig. Med tanke på det får Liv svårt att 
se vad det skulle vara idag: ”Då hamnar man ju nästan på artisteri eller något sånt där.” 
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Efter lite funderande säger hon sedan att det också skulle kunna vara så att det är ett steg i 
varje kvinnas utveckling, att man kanske inte är en Afrodite-typ hela livet utan det är en viss 
tid eller kanske flera tider under livet. 
 
Liv uttrycker att en del av Afrodite, kärleksgudinnan, det hon är eller gör, är att se till att 
förälskelsen kommer till. 
 
När Trulsa beskriver Afrodite som kärleksgudinna och om det finns kvinnotyper som har det 
mönstret idag, så kan hon direkt säga att det har hon en arbetskamrat som är. Trulsa anser 
henne som en kärleksgudinna i dagens mått mätt. Det är en människa fylld av kärlek, inget 
ont finns i henne, hon vill bara väl och gott. Egenskaper som Trulsa tycker representerar en 
kärleksgudinna. Det här är en kvinna som har valt att lära sig olika metoder till att gå vidare i 
sin personliga utveckling. 
 

”Hon mediterar, hon lär sig yoga, alla såna… sånt och det tycker jag… det är ju kärlek det, att 
uppnå en balans, att bli en harmonisk människa. För mig är det en kärleksgudinna”.  

 
Louise har svårare att finna någon direkt person som hon kan associera till en kärleksgudinna 
men tror att det finns sådana. Trulsa funderar över om det är den omhuldande, matriarken: 
 

”Alltså det är ett matriarkat. Skulle de kvinnorna nu få råda, så skulle vi ha det bra, eller bättre. Det 
skulle vara ett mjukare samhälle. Det skulle vara ett mer ödmjukt… eh, samhälle. Jag tror, eller jag 
vill tro… det här roffa och ta, Barnevik och gänget… skulle inte ha så mycket att hämta.” 

 
Trulsa vill se Afrodite som en modersgestalt och menar att klockan är ”fem i tolv” och att det 
behövs en kärleksgudinna som styr upp, en mamma och kärleksgudinna. Med kärlek menar 
Trulsa att det inte har med sex att göra medan Louise tycker att det kan det väl i och för sig 
ha, fast kärleken kommer först och sex är en del av kärleken. 
Louise: ”Men inte… enbart sex, utan mera… allting annat, ömhet, och sånt först.” 
 
 
 
Liv pratar om hur en flickas eller kvinnas ”tillgänglighet”, dvs sexualiteten, lätt kan tippa 
över till någonting negativt, att det är en balansgång här. Vad och vem som har bestämt var 
det tippar över anser hon är samhället runt omkring och var man råkar befinna sig just då och 
vad folk tänker och tycker. Vi diskuterar om man någonsin tänkt och tyckt att det har varit ok 
för kvinnor att vara tillgängliga, framför allt sexuellt tillgänglig, att ha ett sexliv. 
 
Liv beskriver det så här: 
 

”Jag har funderat väldigt mycket på det här… eh, som blir lite märkligt tycker jag. Jag vet inte 
riktigt hur jag ska beskriva det. Men förr i tiden var det ju ok att män hade flera kvinnor. Man var 
gift med en men man kunde ha flera kvinnor, man kunde ha flera fruar till exempel, man kunde ha 
ett harem eller man kunde ha flera, eller man använde pigorna eller så där då. Det var ju inget 
konstigt. Nej, utan det var ju bara för kvinnorna då att i princip att finna sig i det då samtidigt som 
det kunde vara en fördel för gifta frun som kanske inte alltid ville ställa upp på det här då, så fanns 
det någon annan som tillhandahöll den tjänsten.” 
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Men hon menar också att om man ser till hur det är nu och jämför med kanske 50 år tillbaka, 
så finns i alla fall en öppenhet så till vida att man pratar om det (sexualiteten) på ett sätt som 
man inte gjorde förr. Liv säger så här om kvinnlig sexualitet: 
 

”Den skulle ju inte… den skulle finnas men den skulle inte synas och inte höras, kan man tänka 
sig. Idag får den både finnas, och synas och höras, åtminstone officiellt. Det är lite annorlunda nu. 
Jag vet inte om man pratar så väldigt mycket om det hemma vid köksbordet men det pratas så 
oerhört mycket på tv och radio och exponeras så här (visar stort) så att det där kan man ju också 
fundera över.” 

 
 
 
Diskussionen fortsätter om den dubbelhet som finns i synen av den kvinnliga sexualiteten och 
hur mycket av detta som accepteras egentligen. Liv har en fundering om hur man tänker om 
dem som verkligen tar för sig: 
 

”Ja, man vandrar hela tiden på det här hora, inte hora… och det finns egentligen ingen 
mainstream. Egentligen inte, det är lite märkligt det där.” 

 
 
 
Trulsa beskriver när den unga Afrodite-flickan upptäcker sin sexualitet: 
 

”Jaa, kanske bli… om nu hon är… om det visar sig att hon är… den här ideal, som man ska vara 
idag nu då. Att hon faktiskt är söt och fin. Som vi… som vi säger att man ska vara. Så det tror jag 
nog att hon… hon tar nog för sig tror jag. Hon vill nog njuta. Hon är nog ingen… sten… utan hon 
vill nog… lustarna kan nog… hon styr nog och tar chansen. Men eftersom hon har den uppfostran, 
som min Afrodite nu då, så bär det inte sta´, tror jag heller. Men däremot har hon nog med sig i 
livet att… det njuter hon också av, men på hennes villkor. Jag tror inte hon låter sig utnyttjas 
heller.” 

 
 
 
4.3.5. Yrke och makt 
 
När det gäller arbete så var de också överens om att Afrodite-kvinnan är yrkesarbetande, att 
hon vill ha ett eget liv även på det sättet. Liv gav exempel på hur två kvinnor använde sin 
Afrodite-sida för att manipulera och styra framför allt männen i jobbet, att använda sina 
kvinnliga attribut för att nå dit de ville, använda det i maktsyfte. 
 
Arbetar Afrodite-kvinnan och vad väljer hon för typ av yrke i sådana fall? 
 
Liv skrattar och säger: 
 

”Det första jag tänker på är sexologer. Vad är de? För de är ju lite så där, gynnar, vill främja… 
men då är det mera sexuell kärlek det handlar om.” 

 
Sedan pratar vi om hur det kan vara att ha en Afrodite-kvinna i en arbetsgrupp, hur det 
påverkar. Liv: 
 

”Jaa, eh… (suckar) man kan ju använda de attributen då eller det sättet att vara för att skaffa sig 
fördelar kanske gentemot sin chef om han råkar vara man eller är mottaglig. Det kan man göra. 
Det har jag ju själv sett att det går att göra.” 
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Liv har inte testat detta själv men sett det på nära håll: 
 

”…väldigt tydligt att man är lite frysen och vill låna kavajen och lite så där. Det är ju lite Afrodite så där kan 
jag tycka då. Och då tycker man ju att det är väldigt larvigt.” 

 
 
 
Hon tror helt klart att den här kvinnan gjorde det här medvetet och att mannen i fråga ”gick 
på det”. Skrattande säger hon: 
 

”Jo, men det var ju liksom en fjäder i hatten att få ta hand om en kvinna så där tydligt. Det var ju 
bra. Mm… sedan behöver det ju inte bli mer än så. Det är ju en typ av det här… ja, Afrodite tycker 
jag ändå.” 

 
 
 
Det här menar Liv är ett sätt att använda sina kvinnliga tillgångar till en fördel, för att bli 
synlig och komma i fokus. Men också att det handlar om makt. Intervjuaren ställer frågan om 
det kan vara riskabelt att ha en Afrodite-kvinna på arbetsplatsen eller om det kan finnas 
fördelar med det. Liv vet egentligen inte om någon annan har några fördelar av det men att det 
beror på hur kombinationen inom en kvinna ser ut också: 
 

”Jag menar det kan ju vara… alla Afrodite är ju inte lika. Man styrs ju inte bara av Afrodite tror 
jag. Utan man styrs ju av andra saker också. Är det så att man är Afrodite-kvinna och dessutom är 
väldigt sugen på makt, och sitt eget, att själv ta sig fram. Då kan det bli väldigt, väldigt illa för alla 
i omgivningen. För då är man manipulativ, oerhört och använder det här då på sådant sätt att andra 
tar skada. Och det struntar man ju i. Men det behöver ju inte alla Afrodite-kvinnor… jag har ju 
även en Afrodite-kvinna som jag har sett som har sett till att det blir bra för alla runt omkring och 
duperar den här personen så att det blir lite lugnt, så att det inte liksom… så har jag också upplevt. 
Då får ju alla nytta utav det.” 

 
 
 
Detta handlade om en manlig chef, ”en riktig buffel!” som kunde tas ner på jorden med hjälp 
av en Afrodite-kvinna. 
De andra kvinnorna i arbetsgruppen hade väldigt roligt åt det här därför att de, och kvinnan 
som duperade ”buffeln”, visste precis vad det handlade om. Det här pratade kvinnorna öppet 
om och hon uppmanades också att fortsätta, ”Ta honom du som kan”. 
 
Det fanns flera män på arbetsplatsen, ”…men väldigt så här ute i periferin. Buffeln tog ju 
väldigt stor plats. Så att de andra fick hålla sig lite ute i kanten.” Den här chefen betedde sig 
väldigt mycket som en flockledare men det var den här kvinnan som kunde styra honom. 
I det första exemplet där kvinnan var lite ”frysen” reagerade de andra kvinnorna beroende av 
vilken position de hade. Liv: 
 

”De som… eh, hade henne som chef tyckte det var väldigt jobbigt för att där blev hon ju otrevlig 
kan man säga, mot dem, i och med det här. Men de som var på samma nivå tror jag inte brydde sig 
så mycket. De bara noterade det.” 

 
Även här pratade arbetsgruppen om det, men inte med den berörda kvinnan, om det som 
hände och man konstaterade emellanåt att ”ja, ja nu är det dags igen. Nu är hon på gång 
igen. Nu vet vi vad som väntar.” 
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Liv har funderat över vad som har format de här två kvinnorna och vad det är som gör att man 
använder det i ett maktspel, för det anser Liv att båda gjorde. Den ena positivt för 
omgivningen och den andra mer negativt för omgivningen, men att båda använde det i 
maktsyfte, styrsyfte. 
 

”Men så väldigt olika, olika utfall. Men det där tror jag man måste ha lärt sig alltså från barnsben. 
Att man ser att man kan få folk att göra genom att jag gör så här. Det tror jag man lär sig ganska 
snabbt.” 

 
 
 
Louise tror att Afrodite-kvinnan utbildar sig och skaffar sig jobb, att hon vill ha sitt eget liv 
även på det sättet också. Även oberoende ekonomiskt. 
 
Trulsa tror inte att Afrodite-kvinnan är någon hemmafru utan en lönearbetande kvinna men 
nödvändigtvis inte akademiker och inte heller någon karriärist: 
 

”Min Afrodite kan… hon vill känna sig nöjd med det hon gör. Med liksom det hon uträttar…”, 
”men hon vill ju kunna leva på det själv. Hon vill kunna försörja sig.” 

 
 
 
Trulsa har också tidigare i intervjun sagt att hon har en arbetskamrat som hon ser som en 
Afrodite-kvinna och på frågan om hur det är att ha en sådan arbetskamrat säger hon: 
 

”Hon är stark liksom i sin personlighet och kvinnlighet och… Ja, det är väldigt… jämställt! Det 
finns liksom ingen sån här… Det är inget bimboprat. Utan det är utvecklade. Man känner sig 
alltid, nu tänker jag på Karin, man får alltid med sig… man hamnar ofta i en dialog. Hon ger och 
tar av sina erfarenheter. Så, inte något sånt här… Givande.” 

 
 
 
Med jämställdhet menar Trulsa jämställdhet mellan människor, att det inte finns något 
prestigetänkande och om man har olika roller så är inte någon bättre än någon annan, utan alla 
behövs. Trulsa anser Afrodite-kvinnan så trygg i det hon gör att hon inte har något 
prestigetänkande. Trulsa fortsätter att beskriva sin arbetskamrat: 
 

”Så den här Afrodite-kvinnan tjänar inte alls något mycket, våran Karin, och det liksom… hon… 
hon kan gott ställa sig bredvid vilken företagsledarkvinna som helst och vara värd lika mycket som 
människa. Hon skulle inte alls känna sig… fundera på det. Jag tror inte hon skulle tänka på det. Så 
är hon.” 

 
 
 
Även Louise har en arbetskamrat som hon kan se har Afrodite-drag. Om hon får råda så blir 
det inget skitsnack på arbetsplatsen utan man pratar öppet om det som händer och sker. Hon 
pratar inte bakom ryggen på någon. Hon är också en sådan som ser och tänker konsekvenser i 
arbetet och de uppgifter de har. 
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4.3.6. Man och barn 
 
Vilken typ av man väljer hon? Skaffar hon barn? 
 
På frågan om en Afrodite-kvinna bildar familj och skaffar barn så säger Liv att det kan nog 
vara både med och utan familj och både med och utan barn. Hon tror inte att det styrs av 
Afrodite-beteendet särskilt utan när det gäller en Afrodite-typ så har Liv en känsla av att det 
är kärlek, sedan är det inget mer, vad det blir av kärleken är något annat. Det spelar ingen roll 
om det blir barn eller inte. Liv menar att det är andra egenskaper, beteenden som styr det här 
med hem och familj. 
När det gäller valet av man så skrattar Liv och säger: 
”Ja, det lär vara en man då som tycker att det är bra att hon är en Afrodite-typ.” 
 
Att han måste tycka att det är positiva egenskaper. Hon kommer tillbaka till det vi pratade om 
tidigare, att hon inte tror att man enbart är en Afrodite-typ, utan att det kan vara olika perioder 
i livet och att man kan ha flera egenskaper i sig. 
 
Trulsa har tidigare i intervjun sagt att hon associerar ”sin” Afrodite som en matriark, en 
modersgestalt, att det behövs en kärleksgudinna som styr upp, en mamma och kärleksgudinna 
men att hon inte vet hur mycket mamma Afrodite är, men att det för Trulsa också är likställt 
med att vara kärleksgudinna. Kärlek och barn hör ihop. 
 
När det gäller Afrodite-kvinnans val av man så säger Trulsa att det är en mogen och trygg 
människa eftersom Afrodite är trygg i sig själv. ”Och han får gärna se snygg ut! Det tror jag. 
Det tror jag nog.” Trulsa menar att Afrodite väljer den som är mogen och inte efter ålder 
därför att hon vill ha ut något av förhållandet. Sex, tror Trulsa, att en Afrodite kan få var som 
helst och att dagens Afrodite kan nog gott bli särbo. 
 
Louise tror att en Afrodite-kvinna väljer en man med ordnat liv, som har ett jobb, eller en bra 
utbildning, kanske en egen företagare men en som har ett ordnat liv: 
” Ingen sådan där fram och tillbaka, och så där, nej. Det tror jag.” 
 
Både Louise och Trulsa är överens om att en Afrodite-kvinna inte ställer upp och är mamma 
för en karl. Båda tror också att hon efter moget övervägande skaffar barn, men inte många, en 
eller högst två och att hon heller inte blir någon hönsmamma för dem. Att hon skaffar få barn 
tror de beror på att hon hellre slösar kärlek på få än att ha många. Trulsa menar att en 
Afrodite-kvinna vill fortsätta vara den människa hon är: 
 

”Skaffar man sig fem, sex barn till exempel. Då har man inget eget liv. Då tror jag inte Afrodite-
kvinnan vill släppa… Hon vill fortsätta leva sitt liv. Och hennes barn kommer också att bli 
självständiga och… för de har en sån bra förebild i sin mamma.” 

 
 
 
Louise kan också se en annan bild av Afrodite. Den som verkligen lägger stor vikt vid sin 
man, kanske även före barnen. Louise menar att kärleken är så stor, har så stor betydelse 
mellan man och kvinna, att en Afrodite-kvinna kan välja mannen före barnen, inte välja bort 
dem, men välja mannen före barnen. 
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4.3.7. Utseende och skönhet 
 
Trulsa och Louise är överens om vad och vem som inte är representativ för en Afrodite-
kvinna: 
 

Trulsa: ”De här kvinnorna som går… Vad heter hon? Linda? Som var med i Big Brother. Alla de 
här brudarna. Blonderade. Silikonstinna… 
Louise: …bomber, ja. 
Trulsa: Ja, som visar halva kroppen, Silvstedt och gänget… Det är inte. De är inte Afrodite alltså 
för mig. Det är det inte! 
Louise: Det är ju mera egotrippade… 
Trulsa: Ja, det är ju hundar som står… 
Louise: …på utställning nästan. 
Trulsa: Ja, som sitter framför männen alltså. ”Sitt fint!” Så får de den här lilla sexstunden, 
uppskattningen… 
Louise: …uppmärksamheten. 
Trulsa: Ja, så... jag vet inte vad det är för… Så ser jag det. 
Louise: Mm. Ja, det håller jag med om.” 

 
 
Louise och Trulsa fortsätter att prata om kända Afrodite-typer, t ex Elisabeth Taylor, Marilyn 
Monroe, Rita Hayworth m.fl. som genom filmindustrin framställts som något slags 
kärleksgudinnor. Trulsa menar att det var kvinnor som tog tillvara sitt yttre men att det i några 
fall gick överstyr pga droger. Båda tror att de här kvinnorna själva var med från början och 
skapade sin image men att det sedan blev för mycket inblandning från andra, att andra lade 
sig i och styrde deras liv. 
 
Den stereotypa bild av Afrodite-kvinnan som kan ses i medier tro de just är filmindustrin, 
”porrblaskorna eller de här herrtidningarna”, som skapat. Trulsa säger att det är männen 
som har styrt upp det där: 
”…de vill ju ha något vacker att vila ögonen på. Och då är det ju en vacker kvinnokropp…” 
 
 
 
Resonemanget om skönhet och utseende fortsätter med att Trulsa drar paralleller till 
amerikanska mammor som tar sina barn till skönhetstävlingar. De mammorna lever genom 
sina barn och blir en belastning för dem. Trulsa ser inte de här mammorna som misslyckade 
Afrodite eftersom hon inte tycker att det är representativt för Afrodite alls. 
 

”Det är ingen stark kvinna som gör så. Det är ingen Afrodite. En Afrodite-kvinna skulle aldrig låta 
sitt barn ställa sig på en scen och tävla om skönhet och driva barnet till…” 

 
 
 
Louise undrar vad det är för kvinnor som gör det men de kan inte komma fram till vad det 
skulle vara. Afrodite är också den som står för skönhet men skönhet, menar Trulsa, är en 
utstrålning och inte utseende. Efter en stunds funderande säger Louise att för henne kan det 
här med skönhetstävlingar ha en baksida men inte heller hon är säker på om det är 
representativt för en Afrodite. 
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Trulsa spekulerar om hur det kan bli för en tonårig flicka när hon börjar upptäcka sin 
sexualitet och utseendets betydelse: 
 

”Om man uppfostrar en flicka så, blir hon tonåring… så helt plötsligt så upptäcker hon att det här 
med… får hon höra, ja, det här med utseende verkar vara viktigt hos omvärlden och speciellt hos 
killar då. Så är hon jädrigt smart… så utnyttjar hon det då, till sin fördel lite grann.” 
 
”…och att hon kommer på det där att… långt hår… och att… jaha, tycker de att… blåa ögon och 
allt det här som ska vara nu. Och så har hon det där. Men hon har liksom… det har inte varit något 
viktigt och har inte lärt sig att det där är något speciellt. Och så får hon höra det sedan när hon blir 
en 13, 14, 15 år. Så jag tror… jag tror att… visst tror jag att hon kan bli lite rusig utav det. Det tror 
jag.” 

 
 
 
Louise menar att tonårstiden är en känslig tid och hon tror också att det är lättare att falla för 
det yttre mera då under den tiden. Att kanske bli smickrad för hur de ser ut och komma till en 
insikt om att ”Var det så här lätt?”. Men Louise tror också att när flickorna mognat lite så 
lägger de inte lika stor bit vid utseendet. Båda är helt övertygade om att en Afrodite-kvinna 
aldrig kommer att bli en bimbo. Louise och Trulsas syn på en Afrodite-kvinna är att det är en 
stark kvinna. 
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4.4. Sammanfattning av informanternas uppfattningar 
 
Statyn: Informanterna beskrev vad de såg och kände, vilka intryck de fick av bilden med 
statyn av Afrodite, Pan och Eros. Alla tre var de överens om att man kan diskutera mycket 
utifrån en bild. 
 
Liv beskrev Afrodite som avståndstagande, att hon inte riktigt är med och att bilden har en 
sexuell anspelning. Trulsa och Louise beskrev Afrodite som stark, både kroppsligt och 
mentalt. En självständig kvinna, att det är hon som styr, har kontrollen och makten över sin 
kropp och sitt liv. 
 
Barn- och tonårs-Afrodite: Alla tre hade svårigheter med att beskriva Afrodite som barn och 
ung flicka på en direkt fråga om detta, men under intervjuns gång så kom spontana 
beskrivningar om hur barnet och flickan Afrodite kunde vara och vilka problem som 
medföljde detta. T ex utnyttjandet av sina ”tillgångar”, utseendet, för att få som de vill men 
också utnyttjandet av andra. 
 
Här pratade också informanterna om hur samhället och människor i Afrodite-flickans närhet 
påverkar men också hur man kan fostra en flicka till att bli en stark Afrodite-kvinna. 
 
Afrodite-kvinnan: Här framkom hur informanterna tyckte att en Afrodite-kvinna skulle vara, 
vad hon står för och exempel på Afrodite-kvinnor som de känner men också om vad 
kvinnlighet är. 
 
Informanterna gav en mycket positiv bild av Afrodite-kvinnan. Trulsa och Louise beskrev en 
stark och självständig kvinna men ibland också en önskebild om hur de tycker att Afrodite-
kvinnan ska vara. Liv hade svårare att direkt säga vad som representerar en Afrodite-kvinna. 
Hon var mer inne på att det är olika stadier i livet som gör att olika kvinnotyper, egenskaper, 
kommer fram. 
 
Kärlek och sexualitet: Kärleksgudinnan av i dag beskrivs, hur man tycker att hon ska vara 
men också kvinnors sexualitet och de synsätt som finns kring detta. 
 
Yrke och makt: Yrkesval och hur det kan vara att ha en Afrodite-kvinna som arbetskamrat 
diskuterades. Alla tre var de överens om att en Afrodite-kvinna är yrkesarbetande och att hon 
väljer yrke utifrån det som intresserar henne. Här framkom det också hur en Afrodite-kvinna 
kan använda sina egenskaper som maktmedel i yrket. 
 
Man och barn: Här pratade informanterna om vilken typ av man som en Afrodite-kvinna 
antagligen väljer, om hon skaffar barn och hur hon är i familjelivet. De trodde nog att 
Afrodite-kvinnan bildar familj och skaffar barn, men inte många, eftersom det då skulle 
inkräkta på hennes eget liv. Här framkom det att det viktigaste med kärleken inte var om det 
blev barn av den eller inte, utan att kärleken i sig är det starkaste. 
 
Utseende och skönhet: Det blev också naturligt att prata om skönhet och utseende. Trulsa och 
Louise var överens om vad som inte var representativt för en Afrodite-kvinna men också hur 
lätt det kan vara framför allt för unga flickor att bli påverkad av skönhetsidealen och bli  
”rusig” när man upptäcker hur lätt det är att utnyttja detta. 
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5. Avslutande analys och diskussion 
 
Intervjuerna utgår från en bild på en staty med Afrodite, Pan och Eros. Jag valde att utgå från 
bilden för att sedan komma in på hur informanterna upplever en Afrodite av idag och vilka 
egenskaper hon i sådana fall har. Informanterna hade lätt för att prata om själva bilden och 
vad de såg och associerade till men på en direkt fråga om de kunde beskriva Afrodite-kvinnan 
av idag så blev det svårare. Under intervjuernas gång så kom det i alla fall spontana 
beskrivningar av Afrodite-kvinnan och hennes egenskaper. Det är fascinerande att höra dem 
beskriva en kvinna utifrån en bild men också från egna erfarenheter och samtidigt se att det 
finns kopplingar till arketypen Afrodite, en mer än 3000 år gammal föreställning om en 
gudinnas egenskaper. 
 
I jämförelse med Shinoda Bolens beskrivning av Afrodite-kvinnan finns många likheter i det 
som informanterna tagit upp under intervjuerna. Men det finns också skillnader i 
beskrivningen av Afrodite-kvinnan och ibland tolkar jag det som ett önsketänkande, hur 
informanterna tycker att en stark och självständig kvinna ska vara. 
Det man också måste ta med i bilden vid en jämförelse med Shinoda Bolens tolkningar av 
kvinno-egenskaper, är att de kvinnor hon beskriver befinner sig i en annan världsdel där 
kulturen osv är annorlunda än här och liksom när C. G. Jung skapade sin arketypteori så utgår 
även Bolen från dem som kommer till henne i terapisyfte. Shinoda Bolen menar att en kvinna 
inte kan utvecklas om hon inte är medveten om de kulturella mönstren som finns, något som 
kan vara svårare för en ung flicka eller kvinna. 
 
 
 
Statyn: 
Informanterna hade inte tidigare sett bilden men kände igen ”personerna”. De hade lite olika 
uppfattningar om bilden, eller känslan av den. Det Liv beskriver är en lite mer negativ 
uppfattning, t ex det här med att det inte är helt ok för kvinnor att säga nej i en sådan här 
situation. Liv skulle själv ha markerat mycket starkare att hon verkligen menade att det är ett 
nej. Däremot beskriver Louise och Trulsa Afrodite som en stark kvinna, både kroppsligt och 
mentalt och att Pan gjorde sig lite löjlig och Afrodite behandlar honom därefter, som ett barn. 
 
 
 
Barn- och tonårs-Afrodite: 
I exemplet med flickan som styrde sina jämnåriga pojkkamrater har Liv samma uppfattning 
som Shinoda Bolen då hon beskriver en Afrodite-flickas beteende. En oskyldigt flirtande 
flicka som vill stå i centrum men som, framför allt i tonåren, kan skapa problem när det inte 
längre är ”sött” med en flicka som ”visar upp sig”. Liv pratade också om hur pojkar och män 
kan utnyttja den här situationen och att flickan inte har klart för sig vilka konsekvenser det 
kan få för henne senare om hon ”ställer upp”. Det som gäller för pojkar gäller inte för flickor 
när det handlar om sexualitet och tillgänglighet. Normerna kan göra att flickan inte ses med 
blida ögon av omgivningen. 
 
 
 
 
 
 

 26



Afrodite-kvinnan: 
 

”Vad som får den ena kvinnan att må bra kan vara helt meningslöst för den andra beroende på 
vilken ’gudinna’ som är verksam inom dem.”11

 
Istället för gudinna så beskrev Liv det som att beroende av var en kvinna befinner sig i livet så 
använder hon sig av olika typer, egenskaper och att detta ändras under livets gång. 
Informanterna placerade också in Afrodite-kvinnan, eller rättare sagt egenskaper, som passar 
bättre in i de två andra gudinnekategorier som Shinoda Bolen beskriver, jungfrugudinnorna 
och de sårbara gudinnorna. Louise och Trulsa beskrev Afrodite-kvinnan som en stark och 
självständig människa, som inte ger avkall på sitt eget liv, inte ens för barnens skull, något 
som Shinoda Bolen har som egenskaper hos jungfrugudinnorna. Samtidigt säger 
informanterna att Afrodite-kvinnan är relationsinriktad, att det är hon som ser till att 
familjelivet fungerar, det som Shinoda Bolen beskriver som de sårbara gudinnornas 
egenskaper. 
 
 
 
Kärlek och sexualitet: 
Sexualiteten har fortfarande ett visst tabu. Informanterna pratar om ”tillgänglig” och utnyttja 
och använda sina ”attribut” istället för att i klartext säga att en Afrodite-kvinna lever ett aktivt 
sexuellt liv. Men informanterna gav också förklaringar till varför vi ofta lindar in den 
kvinnliga sexualiteten på detta sätt. Samhällets normer, oftast patriarkala samhällen, har satt 
någon slags gräns för kvinnans sexualitet, en gräns som samtidigt är motsägelsefull. Liv säger 
om detta att kvinnlig sexualitet ska finnas men inte synas och att balansgången däremellan är 
svår. Gränsen mellan att ses som hora eller inte är ganska så smal, eller som Liv säger ”det 
kan lätt tippa över”. På samma sätt beskriver Shinoda Bolen det patriarkala samhället som 
förnedrar en kvinnas ”tillgänglighet” och kommer i konflikt med moraliska normer när det 
har ”tippat över”. 
 
Louise och Trulsa beskriver Afrodite-kvinnan som den som sätter kärleken i första rummet 
och att sex kan vara en del utav den. Men båda betonar att det är kärleken till människan och 
mänskligheten som kommer först. Liksom Shinoda Bolen säger informanterna att det är 
Afrodite som är den som ser till att förälskelsen kommer till och att hon bejakar sin sexualitet.  
 
 
 
Yrke och makt: 
I valet av yrke så stämmer Shinoda Bolen och Trulsas beskrivning väl överens. Trulsa sade 
vid ett tillfälle att Afrodite-kvinnan vill känna sig nöjd med det hon gör och behöver 
nödvändigtvis inte vara akademiker eller karriärist. Enligt Shinoda Bolen är engagemang 
viktigt i en Afrodite-kvinnas val av yrke. Det som inte engagerar Afrodite-kvinnan 
känslomässigt, är heller inte intressant. 
 
Shinoda Bolen skriver att ju mindre medveten och ansvarig en Afrodite-kvinna är i fråga om 
den effekt hon har på män, desto mer störande kan hon vara för andra kvinnor. I Livs exempel 
med de två kvinnorna som ”manipulerade” sina manliga arbetskamrater, så stämmer detta 
delvis in. De kvinnliga arbetskamraterna stöttade en av kvinnorna och till och med 
uppmuntrade henne att fortsätta. Antagligen är det som Shinoda Bolen också beskriver, att en 
                                                           
11 Shinoda Bolen (1998), s 1 
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Afrodite-kvinna har en stor vänkrets som tycker om hennes sätt att vara och i den här 
arbetsgruppen såg man antagligen de fördelar det förde med sig att en i gruppen kunde styra 
”buffeln”. Det blev lugnare för de andra. 
I det andra exemplet däremot hade gruppen nackdelar utav Afrodite-kvinnans beteende. Hon 
var chef och kunde ”ställa till det” för arbetsgruppen genom sitt beteende och gruppen 
upplevde det som obehagligt. 
 
 
 
Man och barn: 
Informanterna hade lite annan uppfattning när det handlar om Afrodite-kvinnans val av man 
än den som Shinoda Bolen beskriver. Liv trodde att det måste vara en man som tycker om 
Afrodite-egenskaperna medan Louise och Trulsa trodde att hon väljer en mogen man, gärna 
med ordnade förhållanden när det gäller yrke och ekonomi. 
Shinoda Bolen däremot hävdar att en Afrodite-kvinna väljer män som inte nödvändigtvis är 
bra för dem. Enligt henne är det kreativa, sammansatta, lynniga eller känsliga män som 
Hefaistos, Ares och Hermes. Sådana som inte siktar på topptjänster eller maktpositioner. 
 
Alla informanterna trodde att Afrodite-kvinnan skaffar barn, men inte många eftersom många 
barn kräver mer uppmärksamhet från henne och en Afrodite-kvinna vill fortsätta att leva sitt 
eget liv också. 
 
 
 
Utseende och skönhet: 
En viktig och stor del i myterna om Afrodite handlar om skönhet. Oftast ser vi nog också 
Afrodite som skönhetsgudinnan. Informanterna däremot, och framför allt Trulsa, tyckte inte 
att kvinnan Afrodite står för skönhet, det är inte Afrodite-egenskaper. 
T ex tog alla tre upp de skönhetstävlingar som arrangeras för barn men ingen av dem kunde, 
eller ville, säga att det har med Afrodite att göra. Däremot kan man i Livs exempel där två 
arbetskamrater manipulerade sina manliga kollegor och den lilla flickan som kunde styra sina 
jämnåriga pojkkamrater, se hur kvinnlig skönhet, manipulation eller Afrodite-egenskaper, 
vilket man nu vill kalla det för, kan göra att man får fördelar eller orsaka krig. Liksom i myten 
om skönhetstävlingen, vilken resulterade i det trojanska kriget, orsakade den här lilla flickan 
”krig” bland pojkarna. I en arbetsgrupp där Afrodite-beteenden inte är accepterade, skulle det 
antagligen också orsaka ett ”krigstillstånd”. 
 
 
 
Egna reflektioner och slutsatser: 
Det som för mig blev lite av en överraskning var framför allt Trulsas och Louise bild av 
Afrodite. Den bild de gav av henne var att hon är en stark och självständig kvinna som INTE 
representerar skönheten. De till och med förnekade att Afrodite skulle ha något med skönhet 
att göra, åtminstone den yttre. Afrodite beskrivs i myterna som en skönhet men också av 
Shinoda Bolen som en karismatisk kvinna med en utstrålning som lyser upp allt och alla runt 
omkring. Men Shinoda Bolen säger även hon att en Afrodite-kvinna nödvändigtvis inte måste 
vara bildskön, utan det är just kvinnans utstrålning som är signifikant för henne. 
Däremot var alla tre informanterna överens om att den skönhet och de skönhetsideal som vi 
har idag inte är representativt för en Afrodite-kvinna. Alla tre tog de upp de problem som kan 
finnas runt de här idealen. T ex anorexi skapat utifrån en förvrängd bild av hur man tror att 
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man ska vara. Eller rättare sagt hur kvinnan ska vara. Flickors bild av hur de tror att de ska se 
ut och bete sig, en bild som de ofta får genom media, inte minst i de så kallade dokussåporna 
och tidningarnas sexualiserade bild av kvinnan. 
Ett positivt intryck som Trulsa och Louise gav, var att de inte tagit till sig de ”pinnsmalas” 
ideal utan associerade en kvinna, och kvinnlighet, till en ”välväxt” kvinna. Kanske ett uttryck 
för en önskan om att idealet ska se annorlunda ut än vad det gör. 
 
Det som också är utmärkande för intervjuerna är den ”oförmåga” eller ovilja vi har till att 
prata i klartext om kvinnlig sexualitet. Vi, för det gjorde även jag, kallar det för 
”tillgänglighet”, utnyttja och använda sina ”attribut”, ”tillgångar”, ”ställa upp” osv. Ändå var 
vi rörande överens om att kvinnlig sexualitet både finns och att vi pratar om det mer i dag än 
tidigare, men, fortfarande inlindat. Som Liv sa så balanserar vi hela tiden på det här med att 
vara madonna och hora. Gränsen där emellan verkar ibland vara hårfin beroende av var vi 
befinner oss och i vilken ålder. Unga flickor och kvinnor har svårare att gå balansgången. 
Dels därför att de själva upptäcker sin sexualitet och vill prova den på olika sätt men också för 
att samhället, vi runt omkring, lättare dömer och fördömer det här beteendet. Men som Liv sa 
så gäller även detta kvinnor som använder sina ”attribut” gentemot t ex arbetskamrater. Vi 
tycker att det blir lite löjligt och fnyser åt den här kvinnan för att hon använder sig av ett 
sådant banalt sätt för att få sin vilja igenom, eller skaffa sig fördelar. Ännu löjligare tycker vi 
nog att det är med mannen som ”går på det”. 
 
Önskedrömmen vore väl att liksom Trulsas Afrodite-kvinna ha fått en sådan uppfostran att 
hon inte ens behöver fundera över hur hon beter sig. Det Trulsa beskriver är en kvinna som 
inte behöver masken, Personan, därför att hon har ett starkt Jag. Hon vet vem hon är. Det här 
är något som Trulsa och Louise tror händer om flickan hela tiden får höra att hon är bra, att 
hon duger som hon är och inte hela tiden blir uppmärksammad för det hon har på sig och hur 
hon ser ut. 
 
I myterna, och för all del i media, framställs Afrodite som en maktlysten kvinna som värderar 
skönhet högt och som är sugen på makt. I myten om Amor (Eros) och Psyke är hon till och 
med beredd att offra sin son, Eros, för att komma åt Psyke som folket hyllar som en 
skönhetsgudinna istället för att hylla Afrodite. Både Shinoda Bolen och mina informanter har 
den uppfattningen att en Afrodite-kvinna skaffar barn och att hon är en bra förebild för dem. 
Barnen älskar sin ”vackra”, karismatiska mamma. Men i myten är hon den som inte tillåter 
kärlek i sitt eget hus när Eros förälskar sig i Psyke. Istället vill Afrodite förgöra Psyke för att 
bli den som återigen hyllas av folket som den vackraste. (Neumann, 1971) 
Makt och skönhet är också ett tema som man hittar i myterna om Afrodite, något som också 
informanterna tog upp i intervjuerna. I Livs exempel handlade det om att skaffa sig makt i 
arbetet och Trulsa sade att det var Afrodite som hade makten över sitt sköte när hon pratade 
om bilden av statyn, men också makten över sitt eget liv som helhet. Att ha en så stark 
självkänsla och självbild att kvinnan kan säga nej utan att det misstolkas, att hon har makten 
över sitt liv. 
 
I beskrivningen av Livs arbetskamrater som använde sin ”kvinnlighet” till att styra sina 
manliga medarbetare, så är det kanske lite förvånande att de inte såg de här kvinnorna som 
mer utav en Skugga än vad de gjorde. I exemplet med kvinnan som styrde ”buffeln” så var det 
nog så att de andra kvinnorna såg egna fördelar med att den här kvinnan gjorde som hon 
gjorde. De pratade också om det, även med kvinnan, och till och med uppmuntrade henne till 
att fortsätta. De såg en förmåga, eller egenskap, hos henne som de själva inte hade eller ville 
ta på sig för att få det ”lugnt” på jobbet. Den andra kvinnan, som även var chef, skulle 
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däremot ha kunnat vara en skugg-figur till de andra kvinnorna i arbetsgruppen. Men även här 
tog de udden av detta genom att genomskåda den här chefen och hennes sätt att manipulera 
männen i omgivningen. Kanske var det just det här med att de andra kvinnorna såg beteendet 
som lite löjligt som gjorde att hon inte upplevdes som ett hot. Däremot skapade hon problem, 
inte minst därför att hon var chef för arbetsgruppen och därmed satte en slags nivå för 
”maktutövandet”. 
 
Trulsas beskrivning av sin arbetskamrat som hon ser som en Afrodite-kvinna, som 
representerar något slags allmänkärlek, stämmer väl överens med den arketyp som Jung kallar 
för Modern. Han beskriver henne, när hon har en positiv inverkan, att hon är människans 
inneboende kraftkälla, som befrämjar den personliga växten, kreativiteten och 
självförverkligande. Trulsa säger också att vi behöver en kärleksgudinna, en modersgestalt, 
som ”styr upp” eftersom vi behöver ett mjukare samhälle. Arbetskamraten, Karin, ger sina 
kollegor en känsla av utveckling genom sitt sätt att vara. 
 
Vem är Afrodite-kvinnan av idag? Något självklart och direkt svar kunde inte informanterna 
ge men efter lite funderande och diskuterande under intervjuernas gång, så kom ändå svar på 
frågan. Afrodite-kvinnan är en stark, självständig kvinna men också att Afrodite-egenskaper 
kommer och går under livets gång, att det är något som tillhör en kvinnas utveckling. 
 
Min bild av gudinnan Afrodite är liksom Livs, att det är en fullvuxen kvinna. Hon föddes 
vuxen. Däremot är min bild av Afrodite att hon är den som representerar kärlek och 
skönheten. Att hon till det yttre, när hon beskrivs i bilder, statyer och liknande, är en vacker 
och sensuell kvinna. Däremot förändras den bilden när jag läser myterna om henne. Där 
beskrivs hon som en maktlysten och manipulerande kvinna. Den vackra ytan har ett ”svart” 
innanmäte. Jung kanske skulle säga att hon har identifierat sig för starkt med sin Persona och 
blivit animus-besatt. I ”skönhetstävlingen” erbjuder Hera och Athena Paris storslagna segrar 
och makt över riken medan Afrodite erbjuder honom en skön kvinna, men inte sig själv utan 
någon som redan är gift med en man som representerar makt. Liksom i Livs berättelse om den 
lilla flickan som styrde sina pojkkamrater, så styrde också Afrodite så att den här tävlingen 
slutade i krig. 
 
Om jag tänker mig en Afrodite-kvinna av idag, så är jag också inne på samma linje som 
informanterna, att det är ett ideal som (anima-besatta?) män skapat. Om dagens Afrodite 
skulle beskrivas så som i myterna så skulle hon antagligen gestaltas som en ”bitch”, en ragata 
och blottat det svarta innanmätet. Istället har man tagit tillvara den bildsköna Afrodite, 
modellerat om kroppens proportioner och fokuserat på sexualitet och framställt henne som en 
”dum blondin”. Intressant i sammanhanget blir ju också om man tänker sig att Pan skulle 
finnas som en man av idag. När Liv beskriver bilden av Pan och Eros säger hon att de 
försöker locka, dra och manipulera Afrodite och att den ”kraften” fortfarande finns idag. 
Dokusåpor var något som vi diskuterade vid flera tillfällen under intervjuerna, att det är ett 
sammanhang där man kan se hur media framställer en Afrodite-kvinna. Hur framställs Pan-
mannen i dessa såpor? Har den fule Pan blivit en bildskön, muskulös hjälte? Eros, som ofta 
framställs som en gosse med koger, pilbåge och blöjor, har han blivit dokussåpaproducent? 
 
Liksom Shinoda Bolen tror jag att vi kan lära oss mycket av den grekiska mytologin och av 
Jungs arketypteori. Det kollektivt omedvetna innehåller strukturer som vi ärvt under 
evolutionens gång, sådant som inte formats under vår egen livstid. De här strukturerna, 
arketyperna, är det som ligger bakom att människor världen över kan känna igen mönster i 
sina kulturella uttryck. Det återberättas i myter, sagor och religioner och ger form och struktur 
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åt människans liv. Arketyperna är inte nedärvda utan de är bilder av gudar, demoner och 
djävlar som uttrycker principer under vilka våra enskilda liv är underordnade. 
 
Skillnaden mellan arketyper i det kollektivt omedvetna och de personligt omedvetna är att i 
det senare omfattas de av de tidigaste infantila minnena medan det i det kollektivt omedvetna 
härstammar från den preinfantila tiden, dvs. det är resterna av våra förfäders liv. 
Minnesbilderna från det personligt omedvetna är i viss mån utfyllda bilder därför att de är 
upplevda, medan arketyperna i det kollektivt omedvetna inte är utfyllda former, därför att de 
inte är upplevda av individen. 
 
Kanske är det därför också som det blir svårt för informanterna att koppla gudinnan Afrodite, 
arketypen, till en Afrodite-kvinna av idag, därför att gudinnan inte är upplevd av dem själva 
och därmed så blir Afrodite-kvinnan en ”personlig” sådan. 
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1. Introduktion

1.1. Inledning


I min B-uppsats skrev jag om ”Afrodite, Pan och Eros – Arketyper i grekisk mytologi”. Syftet med uppsatsen var att utifrån myter analysera dem med Jungs arketypteori. Avgränsningen som gjordes var att utifrån myterna beskriva de tre gudarna som arketyper och inte de eventuella mönster som kan finnas i mänskliga beteenden idag. Men naturligtvis blev det senare också intressant. Vid tidigare studier av grekisk mytologi blev jag fascinerad över hur man faktiskt kan se mönster och beteenden som gudarna hade, också finns i mänskliga beteenden idag. Inte minst illustrerat i tidningar, film och tv men också i det privata livet, i arbetsgruppen och familjelivet.

Att det blev just Afrodite som gudinna och kvinna av idag som blev temat för C-uppsatsen beror dels på att jag såg statyn med Afrodite, Pan och Eros på Arkeologiska museet i Aten för något år sedan. För mig uttrycker statyn värme och humor men också något utav ”Mona Lisa”, något outgrundligt. Bilden av statyn har sedan dess följt med mig och kommit upp i olika sammanhang, bl a i studierna av Jung.


En annan anledning till att det blev just Afrodite beror på att jag tror att de flesta människor har en bild av hur en Afrodite-kvinna är eller kan vara. Afrodite, eller Venus, är ju en gudinna som använts i bild och ord som någon slags förebild till hur en kvinna ska vara och se ut. Något omgjord visserligen i jämförelse med hur hon beskrevs i bild och form för 2000 år sedan, men ändå en Afrodite-typ.

1.2. Syfte och frågeställning


Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur andra ser på Afrodite, i det här fallet tre informanter, om de beskriver henne som i myterna eller om det finns en annan bild av henne. Men också att få en beskrivning av Afrodite som en kvinna av idag och vilka egenskaper hon i sådana fall har.


- Vem är Afrodite-kvinnan av idag?


1.3. Metod och avgränsning


I uppsatsen har den fenomenografiska ansatsen använts för att få fram hur något uppfattas vara, inte hur det faktiskt är. Empiriska data har samlats in med hjälp av kvalitativ intervju med öppna frågeställningar.


Utgångspunkten har varit en bild av en staty med Afrodite, Pan och Eros. Informanterna fick ingen beskrivning av gudinnan Afrodite eller de myter som finns om henne och jag valde också bort att diskutera eventuella Pan- och Eros-män av idag.


Informanterna fick beskriva vad de såg och kände inför bilden, en projektiv metod. Därefter följde en frågeställning om vem Afrodite-kvinnan av idag är. Följdfrågor ställdes sedan utifrån de svar informanterna gav.

Vid utskriften och analysen av intervjuerna har jag valt att dela in svaren under de följdfrågor som intervjuerna behandlade istället för att dela in dem i kategorisystem och –beskrivningar som man gör i en fenomenografisk metod.


Eftersom jag valde att diskutera Afrodite som en kvinna av idag blev tidigare forskningsmaterial begränsat. Jean Shinoda Bolen är den enda jag funnit som skrivit något om ämnet. Däremot finns en mängd myter om Afrodite. Jag valde att ta med en, den om ”skönhetstävlingen”, upprinnelsen till det trojanska kriget, eftersom den innehöll väsentliga delar som representerar Afrodite: skönhet och makt.

1.4. Disposition


I kapitel två finns en forskningsöversikt om det som tidigare skrivits. En mer utförlig beskrivning av metod och genomförandet av intervjuerna finns i kapitel tre. I kapitel fyra finns en kort beskrivning av informanterna och redovisning och analys av intervjuerna. I det femte kapitlet finns en avslutande analys och diskussion.

2. Forskningsöversikt

2.1. ”Gudinnorna inom oss”

”Varje kvinna har huvudrollen i sin egen livshistoria. Som psykiater har jag hört hundratals livsberättelser och jag har insett att alla har mytiska dimensioner. En del kvinnor uppsöker en psykiater när de är deprimerade eller inte fungerar, andra när de inser att de sitter fast i en situation de behöver förstå och förändra. I båda fallen tycks det mig att kvinnan söker hjälp av en terapeut för att lära sig spela huvudrollen i sitt eget liv mer framgångsrikt. För att klara av det behöver kvinnor i regel medvetet göra val som formar hennes liv. Eftersom kvinnor i regel är omedvetna om den starka inverkan som kulturella mönster har på dem är de oftast också okunniga om de starka krafter inom dem som styr deras handlande och känslor. Dessa krafter presenterar jag i denna bok i gestalt av grekiska gudinnor.” 


Detta är inledningen till Jean Shinoda Bolens bok ”Gudinnorna inom oss – arketypiska mönster i det feminina psyket”. Bolen är psykiater och jungiansk analytiker och verksam i San Francisco.


Bolen fortsätter att beskriva hur de här betydelsefulla inre mönstren – eller arketyper – förklarar de stora olikheterna kvinnor emellan. Hur en del behöver t ex monogami, äktenskap eller barn för att känna sig harmoniska, hur de sörjer och är förtvivlade när de inte kan uppnå sitt mål. De traditionella rollerna är personligt meningsfulla för de här kvinnorna och skiljer sig starkt från en annan kvinnotyp som främst värderar oberoende medan en tredje kvinnotyp söker känslomässig intensitet och nya erfarenheter och går från den ena relationen till den andra eller från den ena kreativa utmaningen till den andra. En annan kvinnotyp söker ensamhet och för henne är det andliga det mest viktiga.

”Vad som får den ena kvinnan att må bra kan vara helt meningslöst för den andra beroende på vilken ’gudinna’ som är verksam inom dem.”


Bolen menar att det finns många ”gudinnor” inom varje kvinna och att kunskapen om dessa ger kvinnor möjlighet att förstå sig själva och sina relationer till andra människor men också vad som kan vara drivkraft och hinder för vissa men inte för andra.


Hon beskriver ett annat psykologiskt perspektiv på kvinnor baserat på de kvinnobilder som getts av de grekiska gudinnorna och som levt kvar i människors fantasi under mer än tre tusen år.


”Denna kvinnopsykologi skiljer sig från alla andra teorier som definierar en ”normal” kvinna som en kvinna som svarar mot en ”korrekt” modell, ett personlighetsmönster eller en psykologisk struktur. Denna teori grundar sig istället på observationer av mångfalden av normala variationer bland kvinnor.”


Bolen har delat in gudinnorna i tre kategorier, där varje kategori innehåller beteckningar, beskrivningar över arketypiska strukturer. En kategori är jungfrugudinnorna som är representerade av Artemis, jaktens och månens gudinna, Athena, vishetens och kunskapens gudinna och Hestia, härdens och templets gudinna. En annan kategori är de sårbara gudinnorna Hera, äktenskapets gudinna, Demeter, växandets gudinna och Persefone, Kore eller ungmön underjordens drottning. Den tredje kategorin innehåller endast en gudinna, den alkemiska gudinnan, Afrodite.


Jungfrugudinnorna personifierar den oberoende, aktiva och självständiga sidan hos kvinnan och representerar den inre kraften hos henne. Den här gudinneaspekten står för den del av kvinnans personlighet som inte ägs eller domineras av en man – som är opåverkad av hennes behov av en man eller önskan att bli godkänd eller bekräftad av honom. Den här sidan existerar helt fristående från en man, på hennes egna villkor. När en kvinna lever enligt en jungfruarketyp, betyder det att en viktig del av henne psykologiskt är jungfrulig, inte att hon fysiskt eller bokstavligt är jungfru. Esther Harding, jungiansk analytiker, beskriver de här kvinnorna som att de är ”sig själv nog”.


De sårbara gudinnorna personifierar arketyper som representerar de traditionella kvinnorollerna – hustrun, modern och dottern. De är relationsinriktade och deras identitet och välbefinnande är beroende av om de har en betydelsefull relation eller inte. De uttrycker kvinnans behov av anknytning till någon. Det är viktigare att ha en relation än att vara självständiga, att göra nya erfarenheter eller att prestera något. I centrum för deras uppmärksamhet är andra människor, inte yttre mål eller samhällelig status. De här kvinnorna är uppmärksamma och öppna mot andra. De får motivation av den uppskattning, kärlek, uppmärksamhet man får genom en relation. Att leva i traditionellt kvinnliga rollerna kan vara personligt meningsfullt för dessa kvinnor.


Den alkemiska gudinnan, Afrodite, fick en egen kategori eftersom Bolen ansåg att alkemisk var en passande beskrivning av Afrodites magiska kraft och den makt till förändring som bara hon hade. Enligt mytologin gjorde Afrodite ett stort intryck med sin närvaro. Hon fick människor och gudar, med undantag för jungfrugudinnorna, att bli förälskade och uppfyllda av nytt liv. Hon passade heller inte in i kategorin jungfrugudinnor eftersom Afrodite hade flest sexuella relationer och hon var heller ingen sårbar gudinna eftersom hon inte var något offer och hon led inte. I alla hennes relationer var känslorna ömsesidiga.

2.2. Afrodite - Genealogi och mytologi


Afrodite är skönhetens och kärlekens gudinna. Det finns två versioner om Afrodites ursprung. Den ena är att hon var Zeus och gudinnan Diones dotter och den andra att hon fötts ur havsskummet, vilket också hennes namn betyder. Skummet var resultatet av Kronos stympning av sin far Uranos. Han skar av hans könsorgan, vilket föll i havet och skapade det skum som gudinnan föddes ur.

Efter sin födelse sades hon ha stigit upp på en strand på Cypern. Gudinnan var också en fertilitetsgudinna, och hon dyrkades ofta i fälten. Hennes djur var duvan och hon avbildades ofta ridandes på en svan.

Afrodite var trojanernas gudinna. Det var henne Paris valde över Hera och Athena, och till pris fick han den sköna Helena, liksom gudinnans hjälp i det trojanska kriget. Afrodite förälskade sig också i den trojanska hjälten Anchises, med vilken hon fick en son, Aeneas, som senare kom att anses vara Roms grundare.

Afrodite var gift med den fulaste guden, eldguden och smeden Hefaistos, men hon hade många älskare, bland dem Ares och Adonis. Med Ares hade hon dottern Harmonia och Eros. Med Hermes hade hon Hermafroditos, som var till hälften man och till hälften kvinna. Med Dionysos hade hon den fule men populäre Priapos. 

Gudinnan avbildades ofta med Eros vid sin sina, och andra följeslagare var horerna och hariterna, gudinnor av bekvämlighet och grace.

I romersk mytologi kallades Afrodite Venus.

2.3. ”Skönhetstävlingen” – en myt om Afrodite


Kung Peleus, en dödlig, ska gifta sig med en odödlig, Thetis. Alla är inbjudna till bröllopet utom gudinnan Eris, tvedräkten, svartsjukan och hatet. Hon dyker ändå upp och har med sig en kärleksgåva till brudparet, ett gyllene äpple. Men på äpplet står något: ”Till den skönaste kvinnan.” Tre kvinnor anser sig ha rätt till äpplet; Hera, Athena och Afrodite.


Till domare i skönhetstävlingen utses en dödlig, Paris, prins av Troja. De tre gudinnorna börjar genast locka honom med fagra löften.


Athena: ”Om du väljer mig, ska du få makt, du kommer att segra i alla strider, och du kommer att bli så klok att hela världen avundas dig.”

Hera: ”Om du väljer mig, ska du få makt, du kommer att bli härskare över hela Asien, för som Zeus hustru har jag den högsta makten i min bädd.”

Afrodite: ”Om du väljer mig ska du bli en fulländad förförare, den skönaste bland kvinnor ska du få, först och främst den sköna Helena, hon vars rykte redan är vida spritt. När hon ser dig kommer hon inte att kunna motstå dig. Du ska bli den sköna Helenas älskare och make.”

Paris utser Afrodite som den skönaste. Hon får det gyllene äpplet och Paris får Helena. Men Helena var gift med Menelaos, kung av Sparta. För att få henne var Paris tvungen att röva bort henne, med eller mot hennes vilja, och förde henne till Troja. Detta utlöste så det trojanska kriget som varade i nio år. (Vernant, 2000)

2.4. Afrodite: Arketypen

”Afrodite-arketypen styr kvinnors glädje inför kärlek och skönhet, sexualitet och sensualitet.”


Varje gång en kvinna blir förälskad i någon och den också är förälskad i henne är det en personifikation av Afrodite-arketypen. Hon förvandlas då från en vanlig kvinna till en kärleksgudinna och känner sig attraktiv och sensuell. Men om en kvinnas sensualitet och sexualitet förnedras, blir hon betraktad som en förförerska eller hora, framför allt inom patriarkala kulturer. Den här arketypen kan alltså komma i konflikt med moraliska normer och kan till och med bli straffade med döden.

2.5. Afrodite: Kvinnan


En Afrodite-kvinna känns vanligen igen på sin attraktionskraft och inte enbart på sitt utseende. Många Afrodite-kvinnor har ett alldagligt utseende men attraherar andra på grund av att de är vinnande och charmerande, har en magnetisk utstrålning och en naturlig och omedveten sensualitet.


Som barn är hon en oskyldigt flirtande flicka som tycker om att stå i centrum och ha fina kläder. Ibland understryker hennes föräldrar den här dragningskraften flickan visar genom att lägga tonvikten på utseendet och framhäva det charmerande sätt som flickan har. Det här kan ibland bli problematiskt, framför allt när flickan kommer i puberteten. Att hon nu flirtar och ”visar upp sig” kan istället straffa sig när föräldrarna inte längre tycker att det är ”sött”. När hon kommer upp i ungdom och tidiga vuxenår kan hon hamna i konflikt när Afrodite-begäret utlöser negativa reaktioner hos andra. Olika normer gäller för henne än för t ex jämnåriga pojkar och män. Hon måste tänka på att inte skaffa sig dåligt rykte.


En Afrodite-kvinna är inte särskilt intresserad av studier och karriär, om det inte är något hon fascineras av. Det som inte engagerar henne känslomässigt är heller inte intressant för henne.


När det gäller relationer med män så dras Afrodite-kvinnor till dem som inte nödvändigtvis är bra för henne.


”Såvida inte andra gudinnor har inflytande på dem, påminner deras val av män ofta om Afrodites egna val – kreativa, sammansatta, lynniga eller känsliga män som Hefaistos, Ares och Hermes. Sådana män siktar inte på topptjänster eller maktpositioner. De har ingen längtan efter att stå i spetsen för en familj eller att bli äkta män eller fäder.”


Afrodite-kvinnor tycker om barn och vice versa. Barnet känner sig uppskattat, vackert och accepterat pga att Afrodite-kvinnan ser på barnet på just det sättet. Och barnen tycker att hon är vacker. Men Afrodite-kvinnan kan också vara den som ”sveper in” i rummet lika snabbt som hon sveper ut därifrån och barnet förlåter henne för att det blev lämnat lika snabbt som det karismatiska Afrodite-skenet lyser upp.


Ju mindre medveten och ansvarig en Afrodite-kvinna är i fråga om den effekt hon har på män, desto mer störande kan hon vara för andra kvinnor. Eftersom en Afrodite-kvinna inte är svartsjuk har hon själv svårt att förstå varför andra kvinnor reagerar med svartsjuka och illvilja mot henne. Men hon har också en stor kvinnlig vänkrets som tycker om hennes spontanitet och attraktiva sätt.


Bolen skriver att det inte är lätt att ha Afrodite som en tvingande arketyp.


”Kvinnor som följer Afrodites instinktiva sexualitet hamnar ofta mellan två stolar. Å ena sidan finns deras egen önskan efter sexuell förening och deras benägenhet att väcka erotisk energi hos andra. Å andra sidan finns en kultur som anser att en kvinna är promiskuös, om hon handlar efter sin önskan och huldra om hon inte gör det.”


Afrodite-kvinnan är utåtriktad och får framför allt män att känna sig speciella, sexiga osv och hon får ofta gensvar. Om hon sedan handlar efter sin önskan, t ex inleder ett sexuellt förhållande, så kan det leda till ett socialt fördömande eftersom kulturen oftast inte tillåter kvinnan att bete sig som ”en man” och ibland också till att hon blir utnyttjad av männen. En Afrodite-kvinna som försöker undertrycka sin sexualitet pga kulturens fördömande, kan bli deprimerad och orolig och tappa kontakten med sig själv och förlorar därmed sin vitalitet och spontanitet.


”Kunskap om det arketypiska mönstret ger värdefull information för alla kvinnotyper, men särskilt för Afrodite-kvinnor. Det hjälper dem att veta att det är deras ’gudagivna’ natur att lätt bli förälskade, att erfara erotisk attraktion och att ha en stark sexualdrift, vilket många andra kvinnor inte har. Sådan kunskap bidrar till att befria Afrodite-kvinnorna från skuldkänslor för att de är som de är. Samtidigt måste de bli medvetna om att de själva måste se till sina egna intressen, eftersom gudinnan inte gör det.”


Bolen menar att flera gudinne-arketyper finns inom en kvinna och att de kan tas fram under livets gång och modifieras och kompensera t ex Afrodites makt i en kvinna och när hon blir medveten om sitt mönster och bestämmer sig för att modifiera det så att hon eller andra som hon älskar inte skadas, kan en viktig förändring inträffa. Då kan hon istället se vilka konsekvenser hennes val får och göra val med hänsyn till detta. Hon kan bestämma vad hon vill prioritera och handla därefter.


3. Metod och genomförande

3.1. Metod

3.1.1. Fenomenografi


I uppsatsen har jag använt mig av den fenomenografiska ansatsen, dvs beskrivit ”det som visar sig” för någon. Ordet fenomeno härstammar från grekiska phainomenon som betyder ”det som visar sig”. Grafia betyder att ”beskriva i ord eller i bild”. Så fenomenografin beskriver det som visar sig, hur något uppfattas vara, inte hur något är.


Distinktionen mellan hur något uppfattas vara och hur något är formulerade Ference Marton som första ordningens respektive andra ordningens princip.
 Första ordningens princip innehåller objektiva fakta, sådant som kan vägas, mätas och analyseras medan andra ordningens princip studerar människors upplevelser, hur något ter sig för någon.


I forskningsmetoden utgår man från att människor har ”olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika kunskap om dessa företeelser och objekt”.
 Metoden går inte ut på att visa eller bevisa vad som är sant och falskt.

3.1.2. Kvalitativ intervju


Inom fenomenografin är intervjuer den vanligaste metoden att samla in data, vilket jag också valt att göra. Intervjuerna har varit öppna, dvs informanterna har själva fått avgränsa, behandla och definiera innehållet. Detta gjordes i avsikt att få fram en bild och en förståelse av hur informanterna tänker och upplever ett fenomen.

3.2. Genomförande

3.2.1. Informanter


I undersökningen ingick tre kvinnor i 50-årsåldern. Att det blev just dessa tre beror på att jag visste att de är intresserade av grekisk mytologi. För något år sedan deltog de i en studiecirkel i ämnet. De här kvinnorna träffar också många andra kvinnor genom sina arbeten, dels som arbetskamrater men också som deras kunder inom barn-, äldre- och handikappomsorg.


3.2.2. Upplägg


Tanken från början var att genomföra en gruppintervju med fyra personer men pga olika omständigheter genomfördes istället två intervjuer med två personer vid ett tillfälle och en person vid det andra tillfället. Intervjuerna tog ca 1 ½ - 2 timmar att genomföra.


Informanterna fick inget frågeformulär innan eller vid intervjutillfället utan de fick istället en bild, ett fotografi av en staty med Afrodite, Pan och Eros och information om att bilden är en utgångspunkt till uppsatsen som kommer att behandla Afrodite-kvinnan av idag. De fick beskriva vad de såg och kände inför bilden och berätta om hur de ser Afrodite-kvinnan av idag.


3.2.3. Bearbetning


Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Namn och personliga uppgifter har ändrats eller tagits bort vid utskriften. Informanterna fick välja fiktiva namn som jag använt vid utskriften av intervjuerna. Det utskrivna materialet bearbetades och intervjufrågorna delades in i olika grupper som beskriver informanternas svar. Analysen av svaren beskriver olika uppfattningar men gör också en jämförelse i svaren mellan informanterna och det som tidigare är skrivet i ämnet.

4. Resultat och analys


4.1. Presentation av informanterna


Tre kvinnor deltog vid två intervjutillfällen. Alla tre är i femtioårsåldern.

Louise är gift och har två barn i övre tonåren, en flicka och en pojke. Hon arbetar inom handikappomsorg.


Trulsa är gift och har två barn, en tonårspojke som bor hemma och en vuxen dotter som också har barn. Trulsa arbetar inom äldreomsorg.


Liv är gift och har två tonårspojkar och arbetar inom barnomsorg.

Louise och Trulsa deltog vid samma intervjutillfälle och alla tre fick de samma bild att utgå ifrån i diskussionen om Afrodite.


4.2. Intervjusvarens indelning


Frågor som ställdes under intervjuerna:


Vad ser du på bilden? Vad är känslan inför den?


Beskriv en flicka som har Afrodite-egenskaper. Hur är Afrodite-kvinnan som barn och tonåring? Hur fostrar man en Afrodite-flicka?


Vem är Afrodite-kvinnan av idag?


Arbetar Afrodite-kvinnan och vad väljer hon för typ av yrke i sådana fall?


Vilken typ av man väljer hon? Skaffar hon barn?


Intervjusvaren har delats in i olika grupper:


- Statyn


- Barn- och tonårs-Afrodite


- Afrodite-kvinnan


- Kärlek och sexualitet


- Yrke och makt


- Man och barn


- Utseende och skönhet

4.3. Redovisning av intervjuerna


4.3.1. Statyn




Informanterna ombads att titta på bilden av statyn med Afrodite, Pan och Eros och tala om vad de ser och känner inför den.


Liv beskriver Pan som en lite obehaglig typ, lite smilig medan Afrodite ser oberörd ut och att hon har ett märkligt utseende:

” När man ser bilden av henne så är hon liksom… utanför, ovanför och oberörbar på något vis. Sedan har vi då den här lille spjuvern över axeln då.”

”Hon ser… nej, hon ser liksom inte riktigt verklig ut. På något vis tycker jag. Avståndstagande, lite så här… hon är inte riktigt med”.


 Hon tycker att bilden har någon form av sexuell anspelning men att Pan har ”inget för att han står där och försöker få till någonting”. Men hon menar att det inte behöver vara för att få något för egen del utan det kan lika gärna vara det att få Afrodite att göra någonting sådant (sexuellt). Liv uttryckte också att det kan vara en kompisrelation, om man inte ser den vuxna kvinnan och det sexuella, att man ska leka med varandra. 


”Egentligen… tittar man snabbt så är den lite lekfull. Om man inte lägger in en massa andra saker i den, så kan den vara lekfull tycker jag”.


Med en ”massa andra saker” förklarar hon att Afrodite inte vill ha med Pan att göra men att han håller fast henne genom att han lagt sin hand på Afrodites arm. Liv tycker också att bilden ger konstiga associationer i och med att man inte är van att se ”små män med klövar och alltihop det här och… bockhorn”.


Trulsa reagerar över att kvinnan är större än mannen. Hon tänker att det är Afrodite som har kontrollen, att Pan ser bedjande ut och genom att Afrodite håller sin hand framför sitt sköte så är det hon som styr. Det är hon som har makten över sitt sköte. Afrodite tittar på Pan uppifrån och ner, synar honom. Trulsa uttrycker att här är det Afrodite som är stark och har makten. Louise håller med och säger också att det verkar som att Pan försöker locka henne, fjäskar lite, men Afrodite verkar inte bry sig så mycket. Hon verkar inte så intresserad.


Både Trulsa och Louise kommenterar Afrodites kropp och menar att den smala midjan, de stora höfterna och brösten har med moderligheten och göra, att hon kan bära fram barn. Det är en stark kropp, ”... inga sådana här jädra pinnsmala modeller”, en kvinna med muskler på kroppen.


Louise menar också att Afrodite ser stark ut även mentalt och detta kommenteras av Trulsa med orden: ”Ja, den här klarar sig. Den här har krafter hon”.


Både Liv och Trulsa har svårt att se vad Afrodite håller i handen. Liv konstaterar till slut att det är en sko, skrattar och säger: ”Ska hon slå honom med skon då eller vad ska hon göra?” Liv kommer tillbaka till det här med att Afrodite ”inte är riktigt med”. Hon funderar över om Afrodite kanske är irriterad, att hon kanske håller på med något helt annat och så kommer Pan och vill någonting, ”… och då tar hon skon och slår till honom”, sedan fortsätter hon: ”eller om det är Eros hon är irriterad på och det kanske är honom hon tänker daska till.”

Trulsa menar att om det här skulle vara idag så skulle det vara en mobiltelefon Afrodite har i handen och så skulle hon säga: ”Jag har inte tid, älskling”. Liksom Liv menar Trulsa att Afrodite ”liksom har ett liv som pågår här” eftersom kvinnan av idag har sitt eget liv.


Den här passiva, avståndstagande bilden av Afrodite har Liv lite svårt att tänka sig att den är representativ för kvinnor av i dag. En Afrodite-typ av idag skulle redan ha klippt till Pan om det kommer någon som man inte är intresserad av men samtidigt säger hon att det kan också trigga igång något annat som gör att det blir riktigt obehagligt. Efter en stunds tystnad fortsätter hon:


”För kvinnor och flickor får inte säga nej riktigt, inte tas på allvar i alla fall. Och det är ju märkligt tycker jag. Att det ens finns tanken att nej skulle inte vara nej. Det är så obegripligt för mig, så det fattar inte jag, det går inte in i mitt huvud. Det gör inte det. Och att det är ok om man är berusad. Det skulle vara precis tvärt om tycker jag. Då har man verkligen utnyttjat någon, fult, riktigt fult. Och det är ännu värre, men så är det inte idag.”

Liv funderar över Afrodites hållning och menar att hon själv inte skulle stå så utan verkligen visa med kroppsspråket att hon inte är intresserad. Det skulle synas tydligt, ”… och det är därför så… ler hon eller ler hon inte?” Liv fortsätter resonemanget genom att undra vad Afrodite tittar på egentligen och om hon ska slå eller bara råkar hålla i skon av någon annan anledning. Det går inte tydligt säga med den där bilden, menar hon.


4.3.2. Barn- och tonårs-Afrodite


Beskriv en flicka som har Afrodite-egenskaper. Hur är Afrodite-kvinnan som barn och tonåring?


Liv kom direkt att tänka på ett speciellt barn, ”en väldigt liten flicka som är väldigt kelig och go´”. Men Liv har svårt att se flickan som en Afrodite-typ, att det skulle finnas något som helst samband mellan ett barn och det som bilden visar. Hon tycker att bilden handlar mer om vuxna människor. Intervjuaren undrar om inte Afrodite varit barn någon gång och det tror Liv nog men att hon nog då kanske var just barn. Liv tror att man utvecklar den här Afrodite-sidan när man blir vuxen, att man startar i någon sorts allmänkärlek och sedan så inriktar man sig på andra saker.


Liv försöker tänka sig något konkret exempel där barn, flickor, är Afrodite-typer. I bekantskapskretsen känner hon till flickor som är 10, 11 år och som umgås med pojkar som är betydligt äldre. Flickorna är attraherade av de äldre killarnas sätt att vara och ”ställer då upp” för dem. Liv funderar över om det är någon form av Afrodite-inverkan. Flickorna gör sig attraktiva och blir användbara för killarna.


”Så att det är ju ett ömsesidigt… samtidigt som man kan ju undra vilka som är de största förlorarna. Kan man fundera över. Och det kanske är en typ av barn-Afrodite då… där… Man brukar ju säga ibland att barn blir vuxna för fort, de är brådmogna som man säger. Där har man kanske en brådmogen Afrodite då. Som har rusat iväg lite i utvecklingen och inte riktigt hanterar kanske det som händer. Så kanske det är.”

Utmärkande för en ung Afrodite-kvinna, menar Liv, är att flickan vill bli älskad och gör då på alla möjliga sätt för att bli det, hon måste på något sätt handla så att andra älskar henne.


Här menar Liv att det kan bli negativt, en negativ Afrodite-influens, för det man ser idag med unga kvinnor är att de ska vara så avklädda. ”Och det är ju ett sätt att man ska attrahera det motsatta könet, så är det ju, eller om det är samma kön om det är så man är lagd”.


Livs bild av Afrodite är egentligen en positiv bild men det är en bild av en vuxen kvinna, som vet vad hon gör. Däremot blir det en negativ bild när man ser vad som händer med de här flickorna som är 10, 11 år. Hon menar att den gamla Afrodite-bilden har blivit någonting annat idag än tidigare. Liv menar att det kanske finns andra Afrodite-typer också, men med just de här flickorna och deras sätt att vara så känner hon att där har det gått lite snett.


Intervjuaren: ”Vad är det som har gått snett då?”

Liv: ”Hela våran tillvaro höll jag på att säga. Hur vi gör, hur vi beter oss, hur vi låter våra barn exponeras. För det är vi vuxna som låter det här ske, utan att dra i handbromsen. Och dessutom uppmuntrar vi också i de här såporna och man ska vara… utspökad. Det var sådant man läste om att barn var i Amerika och där var ju morsorna tokig ungefär. Nu är vi ju där. Och jag tror ju inte att de här barnen mår så bra utav det här i längden, att det är ju inte de på något sätt.”

Vi kopplar tillbaka till bilden av statyn där både Pan och Eros försöker att locka, dra och manipulera Afrodite, att den ”kraften” fortfarande finns och manipulerar till någonting som inte är riktigt bra.

Hur fostrar man en Afrodite-flicka?


Liv gav ett exempel på hur svårt det kan vara att hantera ett Afrodite-barn. En sexårig flicka styrde de jämnåriga pojkarna. Hur det gick till upptäcktes inte förrän dagispersonalen bestämde sig för att göra observationer av barnens lek. Det började med att det alltid blev bråk när några pojkar lekte, vilket resulterade i att personalen tillrättavisade dem. Men efter ett tag började personalen tycka att det var konstigt eftersom pojkarna ihärdigt slog ifrån sig, ”det är inte vi”, ”det är inte så”. Under observationerna upptäcktes att det var den här allra raraste, sötaste, gulligaste flickan, som alla talade om för hur gullig hon var, som drog igång bråken. Sedan när det var igång, då var flickan någon annanstans och personalen hade inte sett hur det hela började. Liv fortsatte:

”Hon var ju en sådan där riktigt söt… klänning jämt och välkammad… ’Åh, så gulligt så’, tyckte alla. Nu tyckte man ju inte det. Nu fick man en annan bild.”

På frågan om Liv tror att flickan medvetet gjorde de här sakerna så svarar hon att det var nog medvetet på flickans nivå. När hon ville gå in och styra och ställa så agerade hon så att något skulle hända. När personalen uppmärksammat hur det var så blev det sedan svårare för flickan att fortsätta sitt agerande. Liv menar att det här kan bli ett större problem om den här flickan fortsätter sitt beteende upp i tonåren. Om hon agerar på samma sätt inom familjen, vänt då mot pappa och bröder.


Intervjuaren: ”Hur hanterar man det då?”

Liv: ”Och tycker man att man ska hantera det? Det är ju första steget.”

Liv menar att man kanske tycker det där är så gulligt och så länge flickan får som hon vill och kan hantera det, då är allt ok. Hon menar också att man blir hemmablind, man ser inte riktigt vad som händer utan det krävs att någon utifrån påpekar det. Liv drog en parallell till arbetsgrupper där det fungerar på samma sätt, att någon utifrån kommer in och ser saker som gruppen inte sett därför att man blivit ”hemmablind”. Hon säger också att det ibland kan vara lättare att inte se vissa saker, att välja att inte se.


Att ha det här beteendet kan ha sina fördelar för flickan:


Liv: ”Man upptäcker att det här blev ju bra för mig och då fortsätter man så”.


Liv tror att det är så vi lär oss de flesta beteenden. Att man ser att det här gick bra och då fortsätter man att finslipa på det.

”Ungefär som evolutionen, det är ungefär samma sak. Det här funkar inte, då gör jag inte så nästa gång. Så det gäller för oss att uppmuntra rätt saker. Det kan ju vara det svåra.”

Liv ger också ett exempel på hur svårt det kan vara att påverka när samhället gett en bild av hur flickor och kvinnor ska se ut och vara. En kvinna hon känner är anorektiker. Hon är uppväxt i Stockholm och har alltid åkt med tunnelbanan. Under en period var det diskussion om de bilder som fanns i tunnelbanan på avklädda kvinnor och hur det påverkar oss. Den här kvinnan var helt övertygad om att hon hade sett de här bilderna, och framför allt det idealet, i hela sitt liv. För henne är det så kvinnor ska se ut eftersom hon fått det med sig ända från det hon satt i barnvagn till det hon blev vuxen. Den här bilden av hur kvinnor ska se ut, fastnade hos henne och sedan skulle hon själv försöka att se ut så. Men eftersom hon inte hade de mått som modellerna på bilderna så måste hon svälta kroppen för att försöka uppnå idealet. Liv menar att för små barn går alla intryck ocensurerade rakt in, att man ännu inte har byggt upp censuren och vet var man ska säga stopp och nej. När man då matats med det här redan när man är väldigt liten så sitter det sedan ganska djupt.


Vi kom tillbaka till den här mediaanknutna bilden av hur en flicka och kvinna ska se ut och bete sig, t ex genom dokusåpor, vilket också kan göra att unga flickor tror att man ska vara på det sättet. Liv tror också att man kanske upptäcker som ung flicka att man har en viss fördel av att vara så som det visas i dokusåporna men att det snabbt kan vända till en nackdel om man hamnar i fel läge. Med fel läge menar Liv att det kan vara att männen eller pojkarna runt omkring tycker att flickan är ”tillgänglig” och att de kan göra vad som helst med henne och hon ställer upp. Man ser inte konsekvenserna av vad som kan hända längre fram.


Louise och Trulsa har en diskussion om hur man ska fostra en flicka till att bli en Afrodite. De är överens om att flickan ska få höra att hon kan klara av saker, att man bejakar hennes inre, hennes sätt. Inte att man lyfter fram att hon är söt och smal utan det är hennes sätt att vara som är viktigt. Att det är hon som person som är viktig och inte det yttre. Flickan ska känna att hon duger som hon är och man behöver överhuvudtaget inte prata om utseendet, hur man klär sig, man lägger ingen vikt vid det.

4.3.3. Afrodite-kvinnan


Vem är Afrodite-kvinnan av idag?


Liv har svårt att direkt kunna se någon Afrodite-kvinna men den bild hon ändå har är att det är en vuxen kvinna, som vet vad hon gör. Hon kom också att tänka på de kvinnor som börjar om på ny ”kula” med ny familj och kanske fler barn. Liv tänker att dessa kvinnor tar fram sin Afrodite-sida i och med att man träffar en ny man. Att Liv inte kan se en Afrodite-kvinna beror på att hon tror att det är egenskaper som man har under livets gång, man växlar och använder sig av olika typer och Afrodite är en typ som man kan vara under en del av livet.


Louise beskriver en önske-Afrodite:

”Jaa, en kärleksfull varelse som är närma allting runt omkring och det är djur och människor, natur och miljö och… allting, och ser helheten så att vi ska kunna överleva i framtiden. Det är vad jag skulle önska så då.”

Trulsa beskriver en Afrodite-kvinna av idag som både kan vara bohem och estet. Det bohemiska beskriver hon som att kvinnan inte bryr sig om hur det ser ut hemma pga att hon inte har tid med det nu.


”Det är så mycket annat som är viktigare. Tonårsbarnen och… hon gör egna grejer… och eftersom, ja…hon bryr sig inte om det, hon ser det men bryr sig inte om det.”

Det estetiska handlar inte om att ha guld och glitter, utan stilfullt med ordning och reda, ”…det ska vara balans och färgstämt. Det får inte vara plockigt liksom.”

Det bohemiska och estetiska kan finnas inom en och samma kvinna. Värdet hos henne, hennes kvinnliga värde, beror inte på hur duktig hon är att hålla hemmet ordentligt. 


Både Louise och Trulsa beskriver en stark kvinna med många fördelar, en kvinna som väljer själv i livet. Men Trulsa menar också att det inte behöver betyda att hon väljer den lättaste vägen.


” Jag menar alla gånger man väljer så kanske man inte väljer så att det blir så jädra bra. Bekvämt. Eller hur?”

Trulsa kom att prata om kvinnlighet. Hon beskriver det som att det är kvinnans sätt att se en helhet, att kvinnan har en förmåga att se ett förlopp och man gör en konsekvensanalys. Detta är något som Trulsa anser som typiskt kvinnligt, något man gör helt automatiskt, per automatik. Trulsa beskriver den här skillnaden mellan manligt och kvinnligt men säger också att det är att generalisera eftersom det ibland också kan vara helt tvärtom. Trulsa uttrycker det så här:

”Titta bara på en karl som ska laga mat. Hur ser köket ut? Jaa, det ser ut som bomb har slagit ner. Det finns… en kvinna som lagar mat ligger hela tiden steget före och planerar lite. Och sedan i… i livet… det här med semester och överhuvudtaget, de sociala kontakterna, man har liksom konsekvensanalyser hela tiden med… Om inte vi åker till moster Ellen nu den här julen kommer det att bli ett helvete sedan. Så styr den här… det är kvinnligheten som styr upp det här så att det blir socialt trivsamt och trevligt. Det är kvinnlighet för mig, kvinnligt drag.”

Louise har svårare att säga om det finns en generell bild av kvinnlighet. Hon uttrycker att hon själv är mer en spontan typ men kan inte för det säga om det är mer kvinnligt för det.


Däremot är de båda överens om att den här förmågan till att relatera och se till att relationer fungerar runtomkring, så är det ett mer kvinnligt drag men även att det är ett inlärt beteende.


Intervjuaren: ”Och Afrodite har också den här relationsförmågan, eller vad man ska kalla den för då, eller?”

Louise: ”Jo, det tror jag.”

Trulsa: ”Det är kvinnligt. Hon är kvinna hon.”

4.3.4. Kärlek och sexualitet


Kärlek och sexualitet blev en naturlig del i diskussionen eftersom de alla tre har en bild av Afrodite som kärleksgudinna. Trulsa gav exempel på hur hon såg på en Afrodite-kvinna som kärleksgudinna och har också en kvinna som arbetskamrat som hon associerar till detta. Alla tre var de också överens om att sex och sexualitet ingår i begreppet kärleksgudinna men att det inte är det viktigaste. Samtidigt beskrevs en bild av den dubbelhet som finns kring kvinnlig sexualitet, att den ska finnas men inte synas.


Vi pratar om Afrodite som kärleksgudinna och Liv beskriver henne som den som gynnar kärleken, att man ska se till att kärleken frodas. Men det behöver inte vara ren sexuell kärlek det handlar om utan kärlek överhuvudtaget, men även sexuell kärlek. 


När Liv tänker sig Afrodite-kvinnan från förr, så brydde hon sig inte om ifall det blev en familj av kärleken utan det var just kärleken som var viktig. Med tanke på det får Liv svårt att se vad det skulle vara idag: ”Då hamnar man ju nästan på artisteri eller något sånt där.”

Efter lite funderande säger hon sedan att det också skulle kunna vara så att det är ett steg i varje kvinnas utveckling, att man kanske inte är en Afrodite-typ hela livet utan det är en viss tid eller kanske flera tider under livet.


Liv uttrycker att en del av Afrodite, kärleksgudinnan, det hon är eller gör, är att se till att förälskelsen kommer till.


När Trulsa beskriver Afrodite som kärleksgudinna och om det finns kvinnotyper som har det mönstret idag, så kan hon direkt säga att det har hon en arbetskamrat som är. Trulsa anser henne som en kärleksgudinna i dagens mått mätt. Det är en människa fylld av kärlek, inget ont finns i henne, hon vill bara väl och gott. Egenskaper som Trulsa tycker representerar en kärleksgudinna. Det här är en kvinna som har valt att lära sig olika metoder till att gå vidare i sin personliga utveckling.

”Hon mediterar, hon lär sig yoga, alla såna… sånt och det tycker jag… det är ju kärlek det, att uppnå en balans, att bli en harmonisk människa. För mig är det en kärleksgudinna”. 


Louise har svårare att finna någon direkt person som hon kan associera till en kärleksgudinna men tror att det finns sådana. Trulsa funderar över om det är den omhuldande, matriarken:

”Alltså det är ett matriarkat. Skulle de kvinnorna nu få råda, så skulle vi ha det bra, eller bättre. Det skulle vara ett mjukare samhälle. Det skulle vara ett mer ödmjukt… eh, samhälle. Jag tror, eller jag vill tro… det här roffa och ta, Barnevik och gänget… skulle inte ha så mycket att hämta.”

Trulsa vill se Afrodite som en modersgestalt och menar att klockan är ”fem i tolv” och att det behövs en kärleksgudinna som styr upp, en mamma och kärleksgudinna. Med kärlek menar Trulsa att det inte har med sex att göra medan Louise tycker att det kan det väl i och för sig ha, fast kärleken kommer först och sex är en del av kärleken.


Louise: ”Men inte… enbart sex, utan mera… allting annat, ömhet, och sånt först.”

Liv pratar om hur en flickas eller kvinnas ”tillgänglighet”, dvs sexualiteten, lätt kan tippa över till någonting negativt, att det är en balansgång här. Vad och vem som har bestämt var det tippar över anser hon är samhället runt omkring och var man råkar befinna sig just då och vad folk tänker och tycker. Vi diskuterar om man någonsin tänkt och tyckt att det har varit ok för kvinnor att vara tillgängliga, framför allt sexuellt tillgänglig, att ha ett sexliv.


Liv beskriver det så här:

”Jag har funderat väldigt mycket på det här… eh, som blir lite märkligt tycker jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Men förr i tiden var det ju ok att män hade flera kvinnor. Man var gift med en men man kunde ha flera kvinnor, man kunde ha flera fruar till exempel, man kunde ha ett harem eller man kunde ha flera, eller man använde pigorna eller så där då. Det var ju inget konstigt. Nej, utan det var ju bara för kvinnorna då att i princip att finna sig i det då samtidigt som det kunde vara en fördel för gifta frun som kanske inte alltid ville ställa upp på det här då, så fanns det någon annan som tillhandahöll den tjänsten.”

Men hon menar också att om man ser till hur det är nu och jämför med kanske 50 år tillbaka, så finns i alla fall en öppenhet så till vida att man pratar om det (sexualiteten) på ett sätt som man inte gjorde förr. Liv säger så här om kvinnlig sexualitet:

”Den skulle ju inte… den skulle finnas men den skulle inte synas och inte höras, kan man tänka sig. Idag får den både finnas, och synas och höras, åtminstone officiellt. Det är lite annorlunda nu. Jag vet inte om man pratar så väldigt mycket om det hemma vid köksbordet men det pratas så oerhört mycket på tv och radio och exponeras så här (visar stort) så att det där kan man ju också fundera över.”

Diskussionen fortsätter om den dubbelhet som finns i synen av den kvinnliga sexualiteten och hur mycket av detta som accepteras egentligen. Liv har en fundering om hur man tänker om dem som verkligen tar för sig:

”Ja, man vandrar hela tiden på det här hora, inte hora… och det finns egentligen ingen mainstream. Egentligen inte, det är lite märkligt det där.”

Trulsa beskriver när den unga Afrodite-flickan upptäcker sin sexualitet:

”Jaa, kanske bli… om nu hon är… om det visar sig att hon är… den här ideal, som man ska vara idag nu då. Att hon faktiskt är söt och fin. Som vi… som vi säger att man ska vara. Så det tror jag nog att hon… hon tar nog för sig tror jag. Hon vill nog njuta. Hon är nog ingen… sten… utan hon vill nog… lustarna kan nog… hon styr nog och tar chansen. Men eftersom hon har den uppfostran, som min Afrodite nu då, så bär det inte sta´, tror jag heller. Men däremot har hon nog med sig i livet att… det njuter hon också av, men på hennes villkor. Jag tror inte hon låter sig utnyttjas heller.”

4.3.5. Yrke och makt


När det gäller arbete så var de också överens om att Afrodite-kvinnan är yrkesarbetande, att hon vill ha ett eget liv även på det sättet. Liv gav exempel på hur två kvinnor använde sin Afrodite-sida för att manipulera och styra framför allt männen i jobbet, att använda sina kvinnliga attribut för att nå dit de ville, använda det i maktsyfte.


Arbetar Afrodite-kvinnan och vad väljer hon för typ av yrke i sådana fall?


Liv skrattar och säger:

”Det första jag tänker på är sexologer. Vad är de? För de är ju lite så där, gynnar, vill främja… men då är det mera sexuell kärlek det handlar om.”

Sedan pratar vi om hur det kan vara att ha en Afrodite-kvinna i en arbetsgrupp, hur det påverkar. Liv:


”Jaa, eh… (suckar) man kan ju använda de attributen då eller det sättet att vara för att skaffa sig fördelar kanske gentemot sin chef om han råkar vara man eller är mottaglig. Det kan man göra. Det har jag ju själv sett att det går att göra.”

Liv har inte testat detta själv men sett det på nära håll:

”…väldigt tydligt att man är lite frysen och vill låna kavajen och lite så där. Det är ju lite Afrodite så där kan jag tycka då. Och då tycker man ju att det är väldigt larvigt.”

Hon tror helt klart att den här kvinnan gjorde det här medvetet och att mannen i fråga ”gick på det”. Skrattande säger hon:

”Jo, men det var ju liksom en fjäder i hatten att få ta hand om en kvinna så där tydligt. Det var ju bra. Mm… sedan behöver det ju inte bli mer än så. Det är ju en typ av det här… ja, Afrodite tycker jag ändå.”

Det här menar Liv är ett sätt att använda sina kvinnliga tillgångar till en fördel, för att bli synlig och komma i fokus. Men också att det handlar om makt. Intervjuaren ställer frågan om det kan vara riskabelt att ha en Afrodite-kvinna på arbetsplatsen eller om det kan finnas fördelar med det. Liv vet egentligen inte om någon annan har några fördelar av det men att det beror på hur kombinationen inom en kvinna ser ut också:

”Jag menar det kan ju vara… alla Afrodite är ju inte lika. Man styrs ju inte bara av Afrodite tror jag. Utan man styrs ju av andra saker också. Är det så att man är Afrodite-kvinna och dessutom är väldigt sugen på makt, och sitt eget, att själv ta sig fram. Då kan det bli väldigt, väldigt illa för alla i omgivningen. För då är man manipulativ, oerhört och använder det här då på sådant sätt att andra tar skada. Och det struntar man ju i. Men det behöver ju inte alla Afrodite-kvinnor… jag har ju även en Afrodite-kvinna som jag har sett som har sett till att det blir bra för alla runt omkring och duperar den här personen så att det blir lite lugnt, så att det inte liksom… så har jag också upplevt. Då får ju alla nytta utav det.”

Detta handlade om en manlig chef, ”en riktig buffel!” som kunde tas ner på jorden med hjälp av en Afrodite-kvinna.


De andra kvinnorna i arbetsgruppen hade väldigt roligt åt det här därför att de, och kvinnan som duperade ”buffeln”, visste precis vad det handlade om. Det här pratade kvinnorna öppet om och hon uppmanades också att fortsätta, ”Ta honom du som kan”.


Det fanns flera män på arbetsplatsen, ”…men väldigt så här ute i periferin. Buffeln tog ju väldigt stor plats. Så att de andra fick hålla sig lite ute i kanten.” Den här chefen betedde sig väldigt mycket som en flockledare men det var den här kvinnan som kunde styra honom.


I det första exemplet där kvinnan var lite ”frysen” reagerade de andra kvinnorna beroende av vilken position de hade. Liv:

”De som… eh, hade henne som chef tyckte det var väldigt jobbigt för att där blev hon ju otrevlig kan man säga, mot dem, i och med det här. Men de som var på samma nivå tror jag inte brydde sig så mycket. De bara noterade det.”

Även här pratade arbetsgruppen om det, men inte med den berörda kvinnan, om det som hände och man konstaterade emellanåt att ”ja, ja nu är det dags igen. Nu är hon på gång igen. Nu vet vi vad som väntar.”

Liv har funderat över vad som har format de här två kvinnorna och vad det är som gör att man använder det i ett maktspel, för det anser Liv att båda gjorde. Den ena positivt för omgivningen och den andra mer negativt för omgivningen, men att båda använde det i maktsyfte, styrsyfte.

”Men så väldigt olika, olika utfall. Men det där tror jag man måste ha lärt sig alltså från barnsben. Att man ser att man kan få folk att göra genom att jag gör så här. Det tror jag man lär sig ganska snabbt.”

Louise tror att Afrodite-kvinnan utbildar sig och skaffar sig jobb, att hon vill ha sitt eget liv även på det sättet också. Även oberoende ekonomiskt.


Trulsa tror inte att Afrodite-kvinnan är någon hemmafru utan en lönearbetande kvinna men nödvändigtvis inte akademiker och inte heller någon karriärist:

”Min Afrodite kan… hon vill känna sig nöjd med det hon gör. Med liksom det hon uträttar…”, ”men hon vill ju kunna leva på det själv. Hon vill kunna försörja sig.”

Trulsa har också tidigare i intervjun sagt att hon har en arbetskamrat som hon ser som en Afrodite-kvinna och på frågan om hur det är att ha en sådan arbetskamrat säger hon:

”Hon är stark liksom i sin personlighet och kvinnlighet och… Ja, det är väldigt… jämställt! Det finns liksom ingen sån här… Det är inget bimboprat. Utan det är utvecklade. Man känner sig alltid, nu tänker jag på Karin, man får alltid med sig… man hamnar ofta i en dialog. Hon ger och tar av sina erfarenheter. Så, inte något sånt här… Givande.”

Med jämställdhet menar Trulsa jämställdhet mellan människor, att det inte finns något prestigetänkande och om man har olika roller så är inte någon bättre än någon annan, utan alla behövs. Trulsa anser Afrodite-kvinnan så trygg i det hon gör att hon inte har något prestigetänkande. Trulsa fortsätter att beskriva sin arbetskamrat:

”Så den här Afrodite-kvinnan tjänar inte alls något mycket, våran Karin, och det liksom… hon… hon kan gott ställa sig bredvid vilken företagsledarkvinna som helst och vara värd lika mycket som människa. Hon skulle inte alls känna sig… fundera på det. Jag tror inte hon skulle tänka på det. Så är hon.”

Även Louise har en arbetskamrat som hon kan se har Afrodite-drag. Om hon får råda så blir det inget skitsnack på arbetsplatsen utan man pratar öppet om det som händer och sker. Hon pratar inte bakom ryggen på någon. Hon är också en sådan som ser och tänker konsekvenser i arbetet och de uppgifter de har.

4.3.6. Man och barn


Vilken typ av man väljer hon? Skaffar hon barn?


På frågan om en Afrodite-kvinna bildar familj och skaffar barn så säger Liv att det kan nog vara både med och utan familj och både med och utan barn. Hon tror inte att det styrs av Afrodite-beteendet särskilt utan när det gäller en Afrodite-typ så har Liv en känsla av att det är kärlek, sedan är det inget mer, vad det blir av kärleken är något annat. Det spelar ingen roll om det blir barn eller inte. Liv menar att det är andra egenskaper, beteenden som styr det här med hem och familj.


När det gäller valet av man så skrattar Liv och säger:


”Ja, det lär vara en man då som tycker att det är bra att hon är en Afrodite-typ.”

Att han måste tycka att det är positiva egenskaper. Hon kommer tillbaka till det vi pratade om tidigare, att hon inte tror att man enbart är en Afrodite-typ, utan att det kan vara olika perioder i livet och att man kan ha flera egenskaper i sig.


Trulsa har tidigare i intervjun sagt att hon associerar ”sin” Afrodite som en matriark, en modersgestalt, att det behövs en kärleksgudinna som styr upp, en mamma och kärleksgudinna men att hon inte vet hur mycket mamma Afrodite är, men att det för Trulsa också är likställt med att vara kärleksgudinna. Kärlek och barn hör ihop.


När det gäller Afrodite-kvinnans val av man så säger Trulsa att det är en mogen och trygg människa eftersom Afrodite är trygg i sig själv. ”Och han får gärna se snygg ut! Det tror jag. Det tror jag nog.” Trulsa menar att Afrodite väljer den som är mogen och inte efter ålder därför att hon vill ha ut något av förhållandet. Sex, tror Trulsa, att en Afrodite kan få var som helst och att dagens Afrodite kan nog gott bli särbo.


Louise tror att en Afrodite-kvinna väljer en man med ordnat liv, som har ett jobb, eller en bra utbildning, kanske en egen företagare men en som har ett ordnat liv:


” Ingen sådan där fram och tillbaka, och så där, nej. Det tror jag.”

Både Louise och Trulsa är överens om att en Afrodite-kvinna inte ställer upp och är mamma för en karl. Båda tror också att hon efter moget övervägande skaffar barn, men inte många, en eller högst två och att hon heller inte blir någon hönsmamma för dem. Att hon skaffar få barn tror de beror på att hon hellre slösar kärlek på få än att ha många. Trulsa menar att en Afrodite-kvinna vill fortsätta vara den människa hon är:

”Skaffar man sig fem, sex barn till exempel. Då har man inget eget liv. Då tror jag inte Afrodite-kvinnan vill släppa… Hon vill fortsätta leva sitt liv. Och hennes barn kommer också att bli självständiga och… för de har en sån bra förebild i sin mamma.”

Louise kan också se en annan bild av Afrodite. Den som verkligen lägger stor vikt vid sin man, kanske även före barnen. Louise menar att kärleken är så stor, har så stor betydelse mellan man och kvinna, att en Afrodite-kvinna kan välja mannen före barnen, inte välja bort dem, men välja mannen före barnen.


4.3.7. Utseende och skönhet


Trulsa och Louise är överens om vad och vem som inte är representativ för en Afrodite-kvinna:

Trulsa: ”De här kvinnorna som går… Vad heter hon? Linda? Som var med i Big Brother. Alla de här brudarna. Blonderade. Silikonstinna…


Louise: …bomber, ja.


Trulsa: Ja, som visar halva kroppen, Silvstedt och gänget… Det är inte. De är inte Afrodite alltså för mig. Det är det inte!


Louise: Det är ju mera egotrippade…


Trulsa: Ja, det är ju hundar som står…


Louise: …på utställning nästan.


Trulsa: Ja, som sitter framför männen alltså. ”Sitt fint!” Så får de den här lilla sexstunden, uppskattningen…


Louise: …uppmärksamheten.


Trulsa: Ja, så... jag vet inte vad det är för… Så ser jag det.


Louise: Mm. Ja, det håller jag med om.”

Louise och Trulsa fortsätter att prata om kända Afrodite-typer, t ex Elisabeth Taylor, Marilyn Monroe, Rita Hayworth m.fl. som genom filmindustrin framställts som något slags kärleksgudinnor. Trulsa menar att det var kvinnor som tog tillvara sitt yttre men att det i några fall gick överstyr pga droger. Båda tror att de här kvinnorna själva var med från början och skapade sin image men att det sedan blev för mycket inblandning från andra, att andra lade sig i och styrde deras liv.


Den stereotypa bild av Afrodite-kvinnan som kan ses i medier tro de just är filmindustrin, ”porrblaskorna eller de här herrtidningarna”, som skapat. Trulsa säger att det är männen som har styrt upp det där:


”…de vill ju ha något vacker att vila ögonen på. Och då är det ju en vacker kvinnokropp…”

Resonemanget om skönhet och utseende fortsätter med att Trulsa drar paralleller till amerikanska mammor som tar sina barn till skönhetstävlingar. De mammorna lever genom sina barn och blir en belastning för dem. Trulsa ser inte de här mammorna som misslyckade Afrodite eftersom hon inte tycker att det är representativt för Afrodite alls.

”Det är ingen stark kvinna som gör så. Det är ingen Afrodite. En Afrodite-kvinna skulle aldrig låta sitt barn ställa sig på en scen och tävla om skönhet och driva barnet till…”

Louise undrar vad det är för kvinnor som gör det men de kan inte komma fram till vad det skulle vara. Afrodite är också den som står för skönhet men skönhet, menar Trulsa, är en utstrålning och inte utseende. Efter en stunds funderande säger Louise att för henne kan det här med skönhetstävlingar ha en baksida men inte heller hon är säker på om det är representativt för en Afrodite.


Trulsa spekulerar om hur det kan bli för en tonårig flicka när hon börjar upptäcka sin sexualitet och utseendets betydelse:

”Om man uppfostrar en flicka så, blir hon tonåring… så helt plötsligt så upptäcker hon att det här med… får hon höra, ja, det här med utseende verkar vara viktigt hos omvärlden och speciellt hos killar då. Så är hon jädrigt smart… så utnyttjar hon det då, till sin fördel lite grann.”

”…och att hon kommer på det där att… långt hår… och att… jaha, tycker de att… blåa ögon och allt det här som ska vara nu. Och så har hon det där. Men hon har liksom… det har inte varit något viktigt och har inte lärt sig att det där är något speciellt. Och så får hon höra det sedan när hon blir en 13, 14, 15 år. Så jag tror… jag tror att… visst tror jag att hon kan bli lite rusig utav det. Det tror jag.”

Louise menar att tonårstiden är en känslig tid och hon tror också att det är lättare att falla för det yttre mera då under den tiden. Att kanske bli smickrad för hur de ser ut och komma till en insikt om att ”Var det så här lätt?”. Men Louise tror också att när flickorna mognat lite så lägger de inte lika stor bit vid utseendet. Båda är helt övertygade om att en Afrodite-kvinna aldrig kommer att bli en bimbo. Louise och Trulsas syn på en Afrodite-kvinna är att det är en stark kvinna.


4.4. Sammanfattning av informanternas uppfattningar


Statyn: Informanterna beskrev vad de såg och kände, vilka intryck de fick av bilden med statyn av Afrodite, Pan och Eros. Alla tre var de överens om att man kan diskutera mycket utifrån en bild.


Liv beskrev Afrodite som avståndstagande, att hon inte riktigt är med och att bilden har en sexuell anspelning. Trulsa och Louise beskrev Afrodite som stark, både kroppsligt och mentalt. En självständig kvinna, att det är hon som styr, har kontrollen och makten över sin kropp och sitt liv.


Barn- och tonårs-Afrodite: Alla tre hade svårigheter med att beskriva Afrodite som barn och ung flicka på en direkt fråga om detta, men under intervjuns gång så kom spontana beskrivningar om hur barnet och flickan Afrodite kunde vara och vilka problem som medföljde detta. T ex utnyttjandet av sina ”tillgångar”, utseendet, för att få som de vill men också utnyttjandet av andra.

Här pratade också informanterna om hur samhället och människor i Afrodite-flickans närhet påverkar men också hur man kan fostra en flicka till att bli en stark Afrodite-kvinna.


Afrodite-kvinnan: Här framkom hur informanterna tyckte att en Afrodite-kvinna skulle vara, vad hon står för och exempel på Afrodite-kvinnor som de känner men också om vad kvinnlighet är.


Informanterna gav en mycket positiv bild av Afrodite-kvinnan. Trulsa och Louise beskrev en stark och självständig kvinna men ibland också en önskebild om hur de tycker att Afrodite-kvinnan ska vara. Liv hade svårare att direkt säga vad som representerar en Afrodite-kvinna. Hon var mer inne på att det är olika stadier i livet som gör att olika kvinnotyper, egenskaper, kommer fram.


Kärlek och sexualitet: Kärleksgudinnan av i dag beskrivs, hur man tycker att hon ska vara men också kvinnors sexualitet och de synsätt som finns kring detta.


Yrke och makt: Yrkesval och hur det kan vara att ha en Afrodite-kvinna som arbetskamrat diskuterades. Alla tre var de överens om att en Afrodite-kvinna är yrkesarbetande och att hon väljer yrke utifrån det som intresserar henne. Här framkom det också hur en Afrodite-kvinna kan använda sina egenskaper som maktmedel i yrket.


Man och barn: Här pratade informanterna om vilken typ av man som en Afrodite-kvinna antagligen väljer, om hon skaffar barn och hur hon är i familjelivet. De trodde nog att Afrodite-kvinnan bildar familj och skaffar barn, men inte många, eftersom det då skulle inkräkta på hennes eget liv. Här framkom det att det viktigaste med kärleken inte var om det blev barn av den eller inte, utan att kärleken i sig är det starkaste.


Utseende och skönhet: Det blev också naturligt att prata om skönhet och utseende. Trulsa och Louise var överens om vad som inte var representativt för en Afrodite-kvinna men också hur lätt det kan vara framför allt för unga flickor att bli påverkad av skönhetsidealen och bli 


”rusig” när man upptäcker hur lätt det är att utnyttja detta.


5. Avslutande analys och diskussion


Intervjuerna utgår från en bild på en staty med Afrodite, Pan och Eros. Jag valde att utgå från bilden för att sedan komma in på hur informanterna upplever en Afrodite av idag och vilka egenskaper hon i sådana fall har. Informanterna hade lätt för att prata om själva bilden och vad de såg och associerade till men på en direkt fråga om de kunde beskriva Afrodite-kvinnan av idag så blev det svårare. Under intervjuernas gång så kom det i alla fall spontana beskrivningar av Afrodite-kvinnan och hennes egenskaper. Det är fascinerande att höra dem beskriva en kvinna utifrån en bild men också från egna erfarenheter och samtidigt se att det finns kopplingar till arketypen Afrodite, en mer än 3000 år gammal föreställning om en gudinnas egenskaper.


I jämförelse med Shinoda Bolens beskrivning av Afrodite-kvinnan finns många likheter i det som informanterna tagit upp under intervjuerna. Men det finns också skillnader i beskrivningen av Afrodite-kvinnan och ibland tolkar jag det som ett önsketänkande, hur informanterna tycker att en stark och självständig kvinna ska vara.

Det man också måste ta med i bilden vid en jämförelse med Shinoda Bolens tolkningar av kvinno-egenskaper, är att de kvinnor hon beskriver befinner sig i en annan världsdel där kulturen osv är annorlunda än här och liksom när C. G. Jung skapade sin arketypteori så utgår även Bolen från dem som kommer till henne i terapisyfte. Shinoda Bolen menar att en kvinna inte kan utvecklas om hon inte är medveten om de kulturella mönstren som finns, något som kan vara svårare för en ung flicka eller kvinna.

Statyn:

Informanterna hade inte tidigare sett bilden men kände igen ”personerna”. De hade lite olika uppfattningar om bilden, eller känslan av den. Det Liv beskriver är en lite mer negativ uppfattning, t ex det här med att det inte är helt ok för kvinnor att säga nej i en sådan här situation. Liv skulle själv ha markerat mycket starkare att hon verkligen menade att det är ett nej. Däremot beskriver Louise och Trulsa Afrodite som en stark kvinna, både kroppsligt och mentalt och att Pan gjorde sig lite löjlig och Afrodite behandlar honom därefter, som ett barn.


Barn- och tonårs-Afrodite:

I exemplet med flickan som styrde sina jämnåriga pojkkamrater har Liv samma uppfattning som Shinoda Bolen då hon beskriver en Afrodite-flickas beteende. En oskyldigt flirtande flicka som vill stå i centrum men som, framför allt i tonåren, kan skapa problem när det inte längre är ”sött” med en flicka som ”visar upp sig”. Liv pratade också om hur pojkar och män kan utnyttja den här situationen och att flickan inte har klart för sig vilka konsekvenser det kan få för henne senare om hon ”ställer upp”. Det som gäller för pojkar gäller inte för flickor när det handlar om sexualitet och tillgänglighet. Normerna kan göra att flickan inte ses med blida ögon av omgivningen.

Afrodite-kvinnan:

”Vad som får den ena kvinnan att må bra kan vara helt meningslöst för den andra beroende på vilken ’gudinna’ som är verksam inom dem.”


Istället för gudinna så beskrev Liv det som att beroende av var en kvinna befinner sig i livet så använder hon sig av olika typer, egenskaper och att detta ändras under livets gång. Informanterna placerade också in Afrodite-kvinnan, eller rättare sagt egenskaper, som passar bättre in i de två andra gudinnekategorier som Shinoda Bolen beskriver, jungfrugudinnorna och de sårbara gudinnorna. Louise och Trulsa beskrev Afrodite-kvinnan som en stark och självständig människa, som inte ger avkall på sitt eget liv, inte ens för barnens skull, något som Shinoda Bolen har som egenskaper hos jungfrugudinnorna. Samtidigt säger informanterna att Afrodite-kvinnan är relationsinriktad, att det är hon som ser till att familjelivet fungerar, det som Shinoda Bolen beskriver som de sårbara gudinnornas egenskaper.

Kärlek och sexualitet:

Sexualiteten har fortfarande ett visst tabu. Informanterna pratar om ”tillgänglig” och utnyttja och använda sina ”attribut” istället för att i klartext säga att en Afrodite-kvinna lever ett aktivt sexuellt liv. Men informanterna gav också förklaringar till varför vi ofta lindar in den kvinnliga sexualiteten på detta sätt. Samhällets normer, oftast patriarkala samhällen, har satt någon slags gräns för kvinnans sexualitet, en gräns som samtidigt är motsägelsefull. Liv säger om detta att kvinnlig sexualitet ska finnas men inte synas och att balansgången däremellan är svår. Gränsen mellan att ses som hora eller inte är ganska så smal, eller som Liv säger ”det kan lätt tippa över”. På samma sätt beskriver Shinoda Bolen det patriarkala samhället som förnedrar en kvinnas ”tillgänglighet” och kommer i konflikt med moraliska normer när det har ”tippat över”.

Louise och Trulsa beskriver Afrodite-kvinnan som den som sätter kärleken i första rummet och att sex kan vara en del utav den. Men båda betonar att det är kärleken till människan och mänskligheten som kommer först. Liksom Shinoda Bolen säger informanterna att det är Afrodite som är den som ser till att förälskelsen kommer till och att hon bejakar sin sexualitet. 


Yrke och makt:

I valet av yrke så stämmer Shinoda Bolen och Trulsas beskrivning väl överens. Trulsa sade vid ett tillfälle att Afrodite-kvinnan vill känna sig nöjd med det hon gör och behöver nödvändigtvis inte vara akademiker eller karriärist. Enligt Shinoda Bolen är engagemang viktigt i en Afrodite-kvinnas val av yrke. Det som inte engagerar Afrodite-kvinnan känslomässigt, är heller inte intressant.


Shinoda Bolen skriver att ju mindre medveten och ansvarig en Afrodite-kvinna är i fråga om den effekt hon har på män, desto mer störande kan hon vara för andra kvinnor. I Livs exempel med de två kvinnorna som ”manipulerade” sina manliga arbetskamrater, så stämmer detta delvis in. De kvinnliga arbetskamraterna stöttade en av kvinnorna och till och med uppmuntrade henne att fortsätta. Antagligen är det som Shinoda Bolen också beskriver, att en Afrodite-kvinna har en stor vänkrets som tycker om hennes sätt att vara och i den här arbetsgruppen såg man antagligen de fördelar det förde med sig att en i gruppen kunde styra ”buffeln”. Det blev lugnare för de andra.


I det andra exemplet däremot hade gruppen nackdelar utav Afrodite-kvinnans beteende. Hon var chef och kunde ”ställa till det” för arbetsgruppen genom sitt beteende och gruppen upplevde det som obehagligt.

Man och barn:

Informanterna hade lite annan uppfattning när det handlar om Afrodite-kvinnans val av man än den som Shinoda Bolen beskriver. Liv trodde att det måste vara en man som tycker om Afrodite-egenskaperna medan Louise och Trulsa trodde att hon väljer en mogen man, gärna med ordnade förhållanden när det gäller yrke och ekonomi.


Shinoda Bolen däremot hävdar att en Afrodite-kvinna väljer män som inte nödvändigtvis är bra för dem. Enligt henne är det kreativa, sammansatta, lynniga eller känsliga män som Hefaistos, Ares och Hermes. Sådana som inte siktar på topptjänster eller maktpositioner.


Alla informanterna trodde att Afrodite-kvinnan skaffar barn, men inte många eftersom många barn kräver mer uppmärksamhet från henne och en Afrodite-kvinna vill fortsätta att leva sitt eget liv också.

Utseende och skönhet:

En viktig och stor del i myterna om Afrodite handlar om skönhet. Oftast ser vi nog också Afrodite som skönhetsgudinnan. Informanterna däremot, och framför allt Trulsa, tyckte inte att kvinnan Afrodite står för skönhet, det är inte Afrodite-egenskaper.


T ex tog alla tre upp de skönhetstävlingar som arrangeras för barn men ingen av dem kunde, eller ville, säga att det har med Afrodite att göra. Däremot kan man i Livs exempel där två arbetskamrater manipulerade sina manliga kollegor och den lilla flickan som kunde styra sina jämnåriga pojkkamrater, se hur kvinnlig skönhet, manipulation eller Afrodite-egenskaper, vilket man nu vill kalla det för, kan göra att man får fördelar eller orsaka krig. Liksom i myten om skönhetstävlingen, vilken resulterade i det trojanska kriget, orsakade den här lilla flickan ”krig” bland pojkarna. I en arbetsgrupp där Afrodite-beteenden inte är accepterade, skulle det antagligen också orsaka ett ”krigstillstånd”.

Egna reflektioner och slutsatser:

Det som för mig blev lite av en överraskning var framför allt Trulsas och Louise bild av Afrodite. Den bild de gav av henne var att hon är en stark och självständig kvinna som INTE representerar skönheten. De till och med förnekade att Afrodite skulle ha något med skönhet att göra, åtminstone den yttre. Afrodite beskrivs i myterna som en skönhet men också av Shinoda Bolen som en karismatisk kvinna med en utstrålning som lyser upp allt och alla runt omkring. Men Shinoda Bolen säger även hon att en Afrodite-kvinna nödvändigtvis inte måste vara bildskön, utan det är just kvinnans utstrålning som är signifikant för henne.


Däremot var alla tre informanterna överens om att den skönhet och de skönhetsideal som vi har idag inte är representativt för en Afrodite-kvinna. Alla tre tog de upp de problem som kan finnas runt de här idealen. T ex anorexi skapat utifrån en förvrängd bild av hur man tror att man ska vara. Eller rättare sagt hur kvinnan ska vara. Flickors bild av hur de tror att de ska se ut och bete sig, en bild som de ofta får genom media, inte minst i de så kallade dokussåporna och tidningarnas sexualiserade bild av kvinnan.


Ett positivt intryck som Trulsa och Louise gav, var att de inte tagit till sig de ”pinnsmalas” ideal utan associerade en kvinna, och kvinnlighet, till en ”välväxt” kvinna. Kanske ett uttryck för en önskan om att idealet ska se annorlunda ut än vad det gör.


Det som också är utmärkande för intervjuerna är den ”oförmåga” eller ovilja vi har till att prata i klartext om kvinnlig sexualitet. Vi, för det gjorde även jag, kallar det för ”tillgänglighet”, utnyttja och använda sina ”attribut”, ”tillgångar”, ”ställa upp” osv. Ändå var vi rörande överens om att kvinnlig sexualitet både finns och att vi pratar om det mer i dag än tidigare, men, fortfarande inlindat. Som Liv sa så balanserar vi hela tiden på det här med att vara madonna och hora. Gränsen där emellan verkar ibland vara hårfin beroende av var vi befinner oss och i vilken ålder. Unga flickor och kvinnor har svårare att gå balansgången. Dels därför att de själva upptäcker sin sexualitet och vill prova den på olika sätt men också för att samhället, vi runt omkring, lättare dömer och fördömer det här beteendet. Men som Liv sa så gäller även detta kvinnor som använder sina ”attribut” gentemot t ex arbetskamrater. Vi tycker att det blir lite löjligt och fnyser åt den här kvinnan för att hon använder sig av ett sådant banalt sätt för att få sin vilja igenom, eller skaffa sig fördelar. Ännu löjligare tycker vi nog att det är med mannen som ”går på det”.


Önskedrömmen vore väl att liksom Trulsas Afrodite-kvinna ha fått en sådan uppfostran att hon inte ens behöver fundera över hur hon beter sig. Det Trulsa beskriver är en kvinna som inte behöver masken, Personan, därför att hon har ett starkt Jag. Hon vet vem hon är. Det här är något som Trulsa och Louise tror händer om flickan hela tiden får höra att hon är bra, att hon duger som hon är och inte hela tiden blir uppmärksammad för det hon har på sig och hur hon ser ut.


I myterna, och för all del i media, framställs Afrodite som en maktlysten kvinna som värderar skönhet högt och som är sugen på makt. I myten om Amor (Eros) och Psyke är hon till och med beredd att offra sin son, Eros, för att komma åt Psyke som folket hyllar som en skönhetsgudinna istället för att hylla Afrodite. Både Shinoda Bolen och mina informanter har den uppfattningen att en Afrodite-kvinna skaffar barn och att hon är en bra förebild för dem. Barnen älskar sin ”vackra”, karismatiska mamma. Men i myten är hon den som inte tillåter kärlek i sitt eget hus när Eros förälskar sig i Psyke. Istället vill Afrodite förgöra Psyke för att bli den som återigen hyllas av folket som den vackraste. (Neumann, 1971)


Makt och skönhet är också ett tema som man hittar i myterna om Afrodite, något som också informanterna tog upp i intervjuerna. I Livs exempel handlade det om att skaffa sig makt i arbetet och Trulsa sade att det var Afrodite som hade makten över sitt sköte när hon pratade om bilden av statyn, men också makten över sitt eget liv som helhet. Att ha en så stark självkänsla och självbild att kvinnan kan säga nej utan att det misstolkas, att hon har makten över sitt liv.


I beskrivningen av Livs arbetskamrater som använde sin ”kvinnlighet” till att styra sina manliga medarbetare, så är det kanske lite förvånande att de inte såg de här kvinnorna som mer utav en Skugga än vad de gjorde. I exemplet med kvinnan som styrde ”buffeln” så var det nog så att de andra kvinnorna såg egna fördelar med att den här kvinnan gjorde som hon gjorde. De pratade också om det, även med kvinnan, och till och med uppmuntrade henne till att fortsätta. De såg en förmåga, eller egenskap, hos henne som de själva inte hade eller ville ta på sig för att få det ”lugnt” på jobbet. Den andra kvinnan, som även var chef, skulle däremot ha kunnat vara en skugg-figur till de andra kvinnorna i arbetsgruppen. Men även här tog de udden av detta genom att genomskåda den här chefen och hennes sätt att manipulera männen i omgivningen. Kanske var det just det här med att de andra kvinnorna såg beteendet som lite löjligt som gjorde att hon inte upplevdes som ett hot. Däremot skapade hon problem, inte minst därför att hon var chef för arbetsgruppen och därmed satte en slags nivå för ”maktutövandet”.


Trulsas beskrivning av sin arbetskamrat som hon ser som en Afrodite-kvinna, som representerar något slags allmänkärlek, stämmer väl överens med den arketyp som Jung kallar för Modern. Han beskriver henne, när hon har en positiv inverkan, att hon är människans inneboende kraftkälla, som befrämjar den personliga växten, kreativiteten och självförverkligande. Trulsa säger också att vi behöver en kärleksgudinna, en modersgestalt, som ”styr upp” eftersom vi behöver ett mjukare samhälle. Arbetskamraten, Karin, ger sina kollegor en känsla av utveckling genom sitt sätt att vara.


Vem är Afrodite-kvinnan av idag? Något självklart och direkt svar kunde inte informanterna ge men efter lite funderande och diskuterande under intervjuernas gång, så kom ändå svar på frågan. Afrodite-kvinnan är en stark, självständig kvinna men också att Afrodite-egenskaper kommer och går under livets gång, att det är något som tillhör en kvinnas utveckling.


Min bild av gudinnan Afrodite är liksom Livs, att det är en fullvuxen kvinna. Hon föddes vuxen. Däremot är min bild av Afrodite att hon är den som representerar kärlek och skönheten. Att hon till det yttre, när hon beskrivs i bilder, statyer och liknande, är en vacker och sensuell kvinna. Däremot förändras den bilden när jag läser myterna om henne. Där beskrivs hon som en maktlysten och manipulerande kvinna. Den vackra ytan har ett ”svart” innanmäte. Jung kanske skulle säga att hon har identifierat sig för starkt med sin Persona och blivit animus-besatt. I ”skönhetstävlingen” erbjuder Hera och Athena Paris storslagna segrar och makt över riken medan Afrodite erbjuder honom en skön kvinna, men inte sig själv utan någon som redan är gift med en man som representerar makt. Liksom i Livs berättelse om den lilla flickan som styrde sina pojkkamrater, så styrde också Afrodite så att den här tävlingen slutade i krig.


Om jag tänker mig en Afrodite-kvinna av idag, så är jag också inne på samma linje som informanterna, att det är ett ideal som (anima-besatta?) män skapat. Om dagens Afrodite skulle beskrivas så som i myterna så skulle hon antagligen gestaltas som en ”bitch”, en ragata och blottat det svarta innanmätet. Istället har man tagit tillvara den bildsköna Afrodite, modellerat om kroppens proportioner och fokuserat på sexualitet och framställt henne som en ”dum blondin”. Intressant i sammanhanget blir ju också om man tänker sig att Pan skulle finnas som en man av idag. När Liv beskriver bilden av Pan och Eros säger hon att de försöker locka, dra och manipulera Afrodite och att den ”kraften” fortfarande finns idag.


Dokusåpor var något som vi diskuterade vid flera tillfällen under intervjuerna, att det är ett sammanhang där man kan se hur media framställer en Afrodite-kvinna. Hur framställs Pan-mannen i dessa såpor? Har den fule Pan blivit en bildskön, muskulös hjälte? Eros, som ofta framställs som en gosse med koger, pilbåge och blöjor, har han blivit dokussåpaproducent?


Liksom Shinoda Bolen tror jag att vi kan lära oss mycket av den grekiska mytologin och av Jungs arketypteori. Det kollektivt omedvetna innehåller strukturer som vi ärvt under evolutionens gång, sådant som inte formats under vår egen livstid. De här strukturerna, arketyperna, är det som ligger bakom att människor världen över kan känna igen mönster i sina kulturella uttryck. Det återberättas i myter, sagor och religioner och ger form och struktur åt människans liv. Arketyperna är inte nedärvda utan de är bilder av gudar, demoner och djävlar som uttrycker principer under vilka våra enskilda liv är underordnade.


Skillnaden mellan arketyper i det kollektivt omedvetna och de personligt omedvetna är att i det senare omfattas de av de tidigaste infantila minnena medan det i det kollektivt omedvetna härstammar från den preinfantila tiden, dvs. det är resterna av våra förfäders liv. Minnesbilderna från det personligt omedvetna är i viss mån utfyllda bilder därför att de är upplevda, medan arketyperna i det kollektivt omedvetna inte är utfyllda former, därför att de inte är upplevda av individen.


Kanske är det därför också som det blir svårt för informanterna att koppla gudinnan Afrodite, arketypen, till en Afrodite-kvinna av idag, därför att gudinnan inte är upplevd av dem själva och därmed så blir Afrodite-kvinnan en ”personlig” sådan.
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