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1.Inledning 
Kvinnors liv och relationer i olika sociala, kulturella, psykologiska och historiska perspektiv 

och sammanhang har alltid intresserat mig. Kvinnor har genom tiderna fått kämpa med många 

mångbottnade problem som är förknippade med varandra: politiskt, ekonomiskt, samhälleligt, 

familjärt och individuellt. Varje kvinna har också i sin tids kulturella och normativa sfär fått 

lov att anpassa sig, ibland till priset av sina egna drömmar, visioner och förhoppningar om 

livet. Hur kan en kvinna idag finna vägen fram till sin egen livsmening och mål när livet inte 

blir som hon tänkt sig? 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och granska hur vissa utvalda delar av den jungi-

anska psykologin kan appliceras och förstås på två vanliga problem som kvinnor kan uppleva. 

 

Mina frågeställningar har varit följande: 

 

- På vilket sätt kan grekisk gudinnemytologi tolkad ur ett jungianskt psykologiskt perspektiv 

appliceras och användas på två kvinnor av dagens samhälle? 

- Hur kan delar av missbruk med avseende på dessa båda kvinnor förklaras med hjälp av 

jungianskt perspektiv? 

- Vilken roll kan det feminina medvetandet spela i avseende på hur dessa kvinnor upplever 

sig själva och sin omvärld? 

 

1.2 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig och fokusera på de områden som rör kvinnor och kvinnors liv, 

även om de författare som jag har använt mig av i vissa avsnitt har menat att tankegångarna är 

lika applicerbara och intressanta för och på en man. Jag har dock valt att utgå från ett kvinno-

perspektiv, eftersom min undersökning också har utgått ifrån två kvinnor. 

 

Jag har valt att inte gå in i drömtolkning och drömmars betydelse och inverkan på grund av 

arbetets omfattning. Jag har också valt att inte använda mig av eller härleda fenomen till sago-

tolkning, förutom de delar som den grekiska gudinnemytologin står för. Även detta har jag 

valt att avgränsa för att arbetet annars skulle ha nödgats att få en annan inriktning och dimen-

sion. Jag har valt att bara ta upp de delar som är relevanta för mina två fall för att arbetet inte 
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skulle bli för omfattande. Jag är också medveten om att detta arbete har en begränsning i form 

av att arketypteorin kunde ha utvecklats mera, men även i detta fall har jag valt att avgränsa 

mig eftersom dimensionerna av detta arbete inte tillåter detta. Att jag har valt att ta upp jungi-

anska forskare innebär också att jag har valt att inte ta upp och vidröra tex. annan forskning 

inom missbruksområdet, eller inom området kvinnopsykologi av samma orsaker som ovan. 

 

1.3 Metod 
Jag har valt att läsa, studera och granska den litteratur som funnits tillgänglig för att söka bak-

grund och teori till mina frågeställningar. Den litteratur som jag har använt mig av har- förut-

om Emma Jung- varit skriven och behandlat kvinnor i nutid och ur ett västerländskt perspek-

tiv. Jag har i huvudsak valt att koncentrera mig på författare som är jungianska analytiker och 

som också har haft ett utgångsläge i sina böcker där de i huvudsak har utgått från ett kvinno-

perspektiv. En av författarna som jag använder mig av är Marion Woodman. Woodman har 

skrivit flera böcker som handlar om kvinnlig individuation och relationen mellan kvinna- 

man. Woodman är yrkesverksam jungiansk analytiker och författare bosatt och verksam i Ca-

nada. Hon har skrivit flera böcker bland annat ”Den misshandlade brudgummen” (1990), 

”Den havande jungfrun”(1992) mfl. 

 

Två av de böcker som jag har använt mig av som i denna uppsats är hennes böcker ”Att lämna 

fadershuset” (1996) samt ”Den sovande bruden”( 1982). ”Att lämna fadershuset” är en bok 

som handlar om att söka vägen fram till det feminina medvetandet , medan ”Den sovande 

bruden” är en bok som behandlar tvångssymptom och missbruk av olika slag. 

 

En annan bok som jag har använt mig av är ”Gudinnorna inom oss”(1984) skriven av Jean 

Shinoda-Bolen. Hon skriver om arketypiska mönster i det feminina psyket som användbara 

verktyg för att beskriva och analysera beteendemönster och personlighetsdrag, vilket kan 

hjälpa kvinnor att utveckla styrka och kraft inom oss själva och också de kvaliteér som vi 

saknar och behöver utveckla. De olika gudinnorna som Bolen tar upp i boken- Artemis, Perse-

fone, Hestia mfl- har olika personlighetdrag och kvaliteér som idag är lika aktuella som för tre 

tusen år sedan. Bolen menar att kunskap om gudinnorna ger kvinnor möjlighet att förstå sig 

själva och sina relationer till män, kvinnor, föräldrar, älskare och barn. Hon menar också att 

gudinnemönster kan ge insikt om vad det är som fungerar som drivkraft eller hinder för vissa 

kvinnor, men inte för andra. 
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Jag har sedan valt ut två kvinnor i en dramaserie som producerades och sändes i Sveriges te-

levision någon gång mellan 1998-1999. Denna serie hette ”En dag i taget”, och jag tror det 

var en serie på fem avsnitt under en femveckorsperiod. Jag lyckades spela in fyra av dessa. 

Serien var enskilda avsnitt med dramatiseringar av vår tids vanligt förekommande problem, 

såsom ADHD, Alkoholism, spelmissbruk, sexmissbruk, stress och utbrändhet. Avsnitten 

speglade både individen som bärare av problem, men också dess omgivning. Individerna i 

dessa dramatiseringar grep mig mycket, och jag har genom åren sett avsnitten vid ett antal 

tillfällen och funderat mycket över dem. Jag har valt ut två av dessa avsnitt som behandlar två 

olika kvinnor i olika livssituationer, för att söka svar på mina frågeställningar. Genom att 

granska teorierna och sedan kvinnorna i de två olika avsnitten, har jag sedan valt att applicera 

och försöka använda och förstå teorierna med utgångsläge i dessa kvinnors situation. 

 

1.4 Forskningsöversikt 
I ”Människan och hennes symboler” (1964) förklarar M-L von Franz i hennes avsnitt om in-

dividuationsprocessen att C.G Jung utifrån observationer och tolkningar av drömmar upptäck-

te att alla drömmar i varierande grad har ett budskap till den drömmande och att de delar som 

ingår i en dröm också ingår i ett större nät av psykiska faktorer. Jung fann också att dessa de-

lar i det stora hela tycktes ordna sig efter ett visst schema, och detta schema kallade Jung för 

individuationsprocessen. Jung menade att om man iaktar och studerar drömmarna så kan man 

upptäcka saker som återkommer, försvinner och kommer tillbaka på nytt. Drömlivet skapar 

genom detta ett slingrande mönster där individuella drag och tendenser uppenbarar sig. Enligt 

Jung kan man om man observerar detta under en längre tidperiod, lägga märke till en dold 

reglerande eller styrande tendens som resulterar i en långsamt pågående psykisk växt- indivi-

duationsprocessen. Jung skilde på ego och självet, då självet kan definieras som en inre väg-

ledande instans, åtskilt från det medvetna jaget. Genom att utröna och tolka drömmar kan man 

lyssna till vad självet har att säga, vilket kan leda till en större vidd och mognad hos person-

ligheten. Hur långt är beroende på hur mycket egot är villigt att lyssna på vad självet har att 

säga. M-L Von Franz beskriver egots funktion som att sprida ljus över systemet. Genom att 

medvetandegöra något kan det bli verkliggjort. Exempel på detta kan vara en konstnärlig be-

gåvning som egot inte vet om, då händer heller ingenting. Endast om egot märker den kan den 

förverkligas enligt M-L Von Franz. Hon tar också upp liknelsen av ett tallfrö. Tallfröet inne-

håller det blivande trädet i latent form, men varje frö faller vid en viss tidpunkt ned på en viss 

plats där olika faktorer kan påverka, tex. jordmånen, stenarnas placering, markens lutning och 
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förhållanden till sol och vindar. Tallfröets latenta totalitet reagerar på de yttre förhållandena: 

den sträcker sig mot solen och väjer sig för stenarna. Därigenom får tallen sin skepnad- en 

individuell tall växer fram som är sin helhets uppfyllelse och blir verklighet. Annars skulle 

tallen endast finnas som möjlighet eller en abstrakt idé. Denna process liknar den hos männi-

skan såsom hos alla levande väsen och varelser – av sig själv och i det undermedvetna- menar 

M-L Von Franz. Men individuationsprocessen sker endast om människan vet vad det gäller 

och medvetet vill samverka med den. M-L Von Franz menar dock att människan har något 

som inte finns i liknelsen med tallen- människans individuationsprocess är mer än bara sam-

spelet mellan det medfödda anlaget till fullhet och de yttre öden som möter henne. Människan 

kan ibland känna en form av överpersonlig kraft som aktivt griper in på ett skapande sätt, då 

hon också kan märka att det omedvetna följer en kurs som är utstakad efter hemliga ritningar. 

M-L Von Franz beskriver detta som känslan av att: 

 

”Det är som om någonting såg på mig, någonting som jag inte ser, men som ser mig- kanske 

den där store mannen inne i hjärtat som talar om vad han tänker om mig genom att skicka 

mig drömmar”1

 

Den aktivt skapande sidan hos den psykiska kärnan kan dock endast komma till tals när egot 

blir befriat från sina önskningar och uträkningar och söker sig in till djupare och mindre ytliga 

livsformer. Egot måste lyssna uppmärksamt och överlämna sig åt den inre driften till växt 

utan några särskilda planer eller avsikter, och enligt M-L Von Franz borde människan liksom 

tallen ge efter för den mäktiga drivkraft som kommer av det inre kravet på ett unikt och ska-

pande självförverkligande och i denna process måste man gång på gång söka sig fram till nå-

got ännu okänt. De vägledande tecknen och impulserna kommer inte från egot, utan från hela 

psyket och självet. Det är också meningslöst att snegla på andras utveckling eftersom varje 

människa i sitt självförverkligande har en unik uppgift enligt M-L Von Franz. Hon menar att 

ingen tall är exakt lik en annan- och på grund av dessa alla dessa variationer av både likhets 

och olikhetsfaktorer är det därmed svårt att generalisera de oändliga variationerna av indivi-

duationsprocessen. 

 

En författare som har skrivit om kvinnlig individuation är Sylvia Brinton Perera i ”Inannas 

resa” (1981). Brinton Perera är verksam som jungiansk analytiker i New York. Perera beskri-

                                                 
1 Se Människan och hennes symboler 1964, sid 162 
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ver i ”Innanas resa” , att det är en livsviktig del i moderna kvinnors sökande efter helhet, att 

återvända till gudinnan för att förnyas i den feminina urkällan. Det maskulint orienterade och 

patriarkala samhället har undertryckt våra feminina instinkter och energimönster, vilket har 

lett till att både män och kvinnor har tagit avstånd från gudinnan och försökt döda och lemläs-

ta henne i hopp om att göra henne kraftlös. Genom att återknyta till gudinnan kan vi åter bli 

hela människor menar Brinton-Perera. 

 

Brinton-Pereras bok är uppbyggd kring myten om Innana och Eresjkigal och författaren me-

nar att myten är en beskrivning av ett mönster för det femininas psykologiska hälsa både hos 

kvinnor och män, och ger oss en modell för den friska själens förnyelserytm och visar också 

vägen mot helhet. Myten kan också visa på hur de undertryckta nivåerna kan lyftas fram och 

hur de kan få plats i ett medvetet liv och ändra våra energimönster. Brinton-Perera menar ock-

så att myten om Inanna kan vägleda oss i våran egen riskfyllda tidsålder i takt med att gudin-

nan upprättas och får tillbaka sin makt över kulturen i västvärlden och också hjälpa oss att 

skapa en ny modell för en jämlik och mer mänsklig relation mellan kvinna och man. 

 

Clarissa Pinkola-Estés har skrivit ”Kvinnor som slår följe med vargarna” (1992). Pinkola-

Estés är jungiansk analytiker och också poet och ”cantadora” dvs. en förvaltare av gamla sa-

gor. Boken handlar om den kvinnliga individuationsprocessen som i denna bok liknas mycket 

med vargarnas. Pinkola-Estés menar att friska kvinnor och friska vargar har många gemen-

samma drag, såsom exempelvis observationsförmåga, intution och intensivt engagemang i sin 

avkomma, sin partner och sin flock. De har också bådablivit måltavlor för dem som vill rensa 

upp i den orörda naturen och i psykets vildmarker och utplåna det instinktiva. Pinkola-Estés 

menar att de traditionella psykologiska teorierna snart tar slut för de mer djupa och betydelse-

fulla frågorna för kvinnor- såsom det arketypiska, det intutiva, det sexuella, det cykliska osv. 

Genom att använda sig av sagor och berättelser där arketypiska mönster framträder belyser 

Pinkola-Estés kvinnans vägar i sin utveckling och individualprocess. 

 

Eftersom vi lever i ett västerländskt samhälle där många tankegångar är präglade av psykody-

namiska tankegångar vill jag också belysa Freud angående tankar om kvinnlig respektive 

manlig sexualitet. Anthony Giddens tar i ”Intimitetens omvandling - Sexualitet, kärlek och 

erotik i det moderna samhället”2 upp Freuds tankar om den kvinnliga sexualiteten. Hörnste-

                                                 
2 Utgiven av Nya Doxa 1995 
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nen i Freuds sexualteorier är Oidipalfasen. Freud menade att pojkar har en fördel i att deras 

könsdelar är synliga och därmed lättare att lokalisera som källa till erotisk stimulering. Den 

manliga sexualiteten blir därmed ett hot för både flickor och pojkar. När penis är synlig är den 

också mer sårbar, och pojkens rivalitet med sin far ses som grundvalen för en extremt spän-

ningsfylld blandning av förlust och erövring av autonomi. Den lilla flickan däremot är försatt 

i en djupare mening, hennes synliga brist är en del av hennes existens. Hon är redan från bör-

jan berövad något, eftersom hon föddes ”kastrerad”. Hennes heterosexualitet kan endast nås 

på ett sekundärt sätt, eftersom hon kommer till insikt om att hon aldrig kan äga sin mor efter-

som hon saknar penis. Giddens menar att utifrån Freuds teorier fanns det därmed inget ”rakt 

spår” till femininiteten.3

 

Utifrån Freuds teorier belyser Giddens också Freuds tolkning av femininiteten som intimt 

förknippad med narcissism. Enligt Freud har kvinnorna en narcissistisk investering i sina 

kroppar - som en följd av flickans reaktion på sin kastration - något som männen i stort sett 

saknar. Freud menade att en liten flickas penisavsaknad istället ledde till att hennes erotiska 

läggning blir diffus, snarare än koncentrerad på ett enda lustbringande organ som pojken. Hon 

ser sig själv endast återspeglad av det manliga begäret, och detta menade Freud var skälet till 

att kvinnans behov inte ligger så mycket åt att älska, utan snarare att ”bli älskad”. De män 

som kan erbjuda henne detta, blir också den man hon föredrar enligt Freuds teorier. Freud 

menade också att kvinnor behöver få höra att de är uppskattade och högt värderade, och då de 

inte tidigt i livet blivit narcissistiskt bekräftade kan de endast uppleva trygghet i den kärleks-

spegel som den älskade andra kan erbjuda.4 Giddens menar också att utifrån Freuds teorier 

sågs också pojkens behov av kärlek som större och mer desperat, eftersom det låg djupare 

begravt. Freud menade att pojkens bekräftelse grundade sig på fallos herravälde (hävdande av 

social status och makt), och på det sexuella området var det episodisk sexualitet, vilket inne-

bär ett förnekande av själva det emotionella beroende som den närs av. Giddens menar att 

Freuds tolkningar av den kvinnliga sexualiteten gjorde ett bestående intryck på senare psyko-

analytisk litteratur. Kvinnors sexualitet kom att ses som passiv, en åsikt som också förstärkte 

de rådande stereotyperna.5

                                                 
3 Anthony Gddens, sid 104 
4 Giddens sid 115 
5 Giddens sid 116 
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2. Teori 
Jag kommer i denna del att presentera de Jungianska teorier som jag har valt att använda mig 

av i min undersökning, vilka är följande: Det feminina medvetandet, Gudinnorna samt Miss-

bruk. 

 

2.1 Det feminina medvetandet 
Woodman beskriver i ”Att lämna fadershuset”(1996), att det feminina medvetandet inte är 

knutet till kön, utan tillhör både män och kvinnor. Hon beskriver en bild där vi alla är männi-

skor, men samtliga är också patriarkatets barn. I detta patriarkat har den kulturella utveckling-

en skett med maskulina ögon och med maskulina värden, som har urartat till ett begär av 

makt. Denna makt har förstört både vår maskulinitet och femininitet, eftersom vi alla drivs av 

båda dessa energier.6 Eftersom denna uppsats behandlar delar av individuationsprocessen ur 

ett kvinnligt perspektiv, har jag dock valt att fokusera på just dessa aspekter. 

 

Woodman menar att män under århundraden har projicerat ut sin inre bild av det feminina och 

medvetandegjort detta, vilket har lett till att de kvinnor som har anpassat sig till denna projek-

tion har alienerat sig från sig själva och sin egen verklighet. Kvinnorna blev artefakter, snara-

re än människor. Eftersom en man inte har en livmoder, menar Woodman att förkroppsligan-

det av hans feminina aspekt skiljer sig från kvinnans. 

 

Woodman beskriver Moderskomplexet med stort M och faderskomplexet med stort F, som 

två av de stora generatorerna i vårt psyke. Vare sig vi är bundna eller inte till våra föräldrar, 

alstrar generatorerna omedvetna associationer som påverkar våra framtida relationer till män, 

kvinnor, barn och samhälle. Hon menar att om vi som döttrar är förbundna med maskulina 

värden (vår fars, mors eller bådas) genom navelsträngen, så tror vi att vi sedan om vuxna mås-

te underkasta oss patriarkala mönster och normer för att överleva. Omedvetet drivs vi av att 

leva upp till förväntningar som oftast är fjärran från oss själva. Dessa komplex kan vara så 

omedvetna att våra kroppar måste kollapsa innan vi inser att vi är slavar under en inre tyrann. 

 

Författaren belyser Jungs teori om psyket, i vilket det är relationerna och föreställningarna 

kring våra biologiska föräldrar - eller frånvaron av dem - som bildar komplexen. Kärnan i 

                                                 
6 För ytterligare beskrivning av det feminina medvetandet läs ”Att lämna fadershuset” 

(Woodman 1996) 
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faderskomplexet är Gudarketypen medan det i moderskomplexet är Gudinnearketypen. Båda 

har såväl positiva som negativa aspekter. Dessa arketyper beskrivs vara medfödda energifält i 

våra psyken som fungerar som en slags dolda magneter. Vi drivs framåt av deras energi även 

om vi inte kan se dem. Ett exempel som Woodman tar upp är om en kvinna på en fest får syn 

på en man som får henne att darra, vilket skulle kunna betyda att han aktiverat vårt faders-

komplex. Om darrningen övergår i skakningar har vi förmodligen kommit i kontakt med den 

arketypiska energin. Om vi är omedvetna eller unga skjuter vårt omedvetna iväg de pilar som 

kallas projektioner. Den man som träffas bli i dessa fall bärare av vår inre Faders/Guds bild- 

eller vår demon. Om mannens moderskomplex börjar vibrera i en kvinnas sällskap och de är 

harmoniska, så projicerar han omedvetet sitt moderskomplex på henne - eller en femme fatale. 

Om vårt Jag är tillräckligt starkt, menar Woodman att vi kan välja om vi vill falla för honom 

eller inte. Om Jaget är svagt eller inte tillräckligt starkt, har vi redan fallit. Dessa arketypiska 

magneter både attraherar och stöter bort, och författaren menar att både Gudar och vampyrer, 

Gudinnor och häxor - alltid är farligt nära och de kan både utveckla och bryta ned oss, bero-

ende på hur medveten vår relation till dem är. Hon menar också att ett tragiskt tillkortakom-

mande i vår kultur är att vi har så svårt att skilja mellan att identifiera oss med en arketyp och 

att relatera till dem. 

 

Det medvetet feminina är enligt Woodman tillräckligt förankrat i verkligheten för att kunna 

relatera till det gudomliga utan att identifiera sig med det, och det medvetet maskulina är till-

räckligt klarsynt för att kunna klippa av en identifikation med ett skarpeggat svärd. En identi-

fikation är omedveten, medan en relation istället är medveten.7 Anledningen till att en identi-

fikation med arketypisk energi beskrivs som farlig enligt Woodman, är att den alstrar en infla-

tion som senare övergår i deflation. Falska förhoppningar, falsk makt och falska gudar drunk-

nar i ångest. En omedveten mor- manlig eller kvinnlig- är omedvetet identifierad med moder-

gudinnan, och denna modergudinna bränner ut sig själv i sina ansträngningar att hjälpa alla 

sina övergivna barn som hon möter, och ger alla andra näring utan att ens märka att hennes 

egen skugga håller på att svälta hennes eget inre barn till döds. Exempel som Woodman tar 

upp är bland annat den kvinna som projicerar den gyllene barnguden på sin son, som identifi-

erar sig med denna projektion i hennes närvaro. När han sedan lämnar henne förlorar han sig 

kanske i kokainrusets svarta ljus. Ett annat exempel är fadern som projicerar sitt perfektionsi-

deal på dottern, som sedan blir prestationsryttare och omedvetet längtar efter sin egen materi-

                                                 
7 ”Att lämna fadershuset” (Woodman sid. 17)  
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as mörker och kanske hamnar i matmissbruk. Med detta menar Woodman att projektionens 

overklighet konstellerar och aktiverar en kompensatorisk drift som försöker återställa balan-

sen. Föräldraprojektioner mellan vuxna män och kvinnor krånglar ofta till våra relationer och 

författaren menar att om det inte finns någon tillräckligt stark Jag-behållare som kan säga: 

”Jag är ingen Gud eller Gudinna. Jag är inte den du tror att jag är!” , så slungas den psykiska 

pendeln alltför långt in i ljuset. När mottagaren identifierar sig med projektionen sker en 

överhettning, och pendeln slår tillbaka in till förtvivlans mörker. Om det inte heller finns en 

fast förankring i vår mänsklighet, saknar vi också en behållare för vår kroppssjäl där de inre 

djuren kan tämjas och anden kan förkroppsligas. Woodman menar att resultatet blir att de 

obarmhärtiga svängningarna ökar i tempo tills Jaget mobiliserat tillräcklig styrka för att skrika 

”Sluta!, Jag är inte den du gör mig till! Jag vet inte vem jag är, men jag tänker ta reda på 

det!”8

 

I boken ”Att lämna Fadershuset” (1996) beskriver och analyserar Woodman tre kvinnor: 

Kate, Mary och Rita. Samtliga av dessa tre kvinnor hamnade i en kris när de ställdes inför 

valet att antingen acceptera ödet att leva i incestuös maskopi med patriarkatet eller att över-

vinna sin rädsla och söka sin egen identitet. Woodman menar att så länge en kvinna är fångad 

i en omedveten incest, är hon identifierad med sin fars maskulinitet och/eller med hand bild 

av det feminina, liksom med alla andras mäns projektioner på henne. Hon blir utlämnad till 

männens projektioner när hon inte längre har någon kontakt med sitt eget autentiska liv. För-

fattaren menar också att så länge en kvinna accepterar en mans arketypiska projektion förblir 

hon fångad i en manlig verklighetsuppfattning. Hon kan bli identifierad med hans andliga 

perfektionsideal eller med hans bild av ett ständigt tillgängligt sexobjekt, vilket leder till att 

kvinnan blir avskuren från den mörka, erotiska och jordbundna skuggan i sin egen kropp. 

Woodman menar att detta blir tydligt i fallen kring en missbrukare, då våldsamma krafter le-

der till att missbrukaren tvingas ge efter för vulkaniska utbrott av lust, frosseri eller girighet. 

 

Woodman menar också att många människor får sin ”första örfil” när de inser att deras äkten-

skap är på väg att upprepa exakt samma mönster som deras föräldrar, och denna insikt blir 

drivkraften till att försöka komma underfund med den omedvetna dynamiken som tagit mak-

ten över deras liv. 

 

                                                 
8 Ibid sid 18 
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2.2 Gudinnorna 
2.2.1 Gudinnemönstren 

Jean Shinoda-Bolen (1998) i sin bok ”Gudinnorna” hur kvinnor idag ofta är omedvetna om 

den starka inverkan som kulturella mönster har över dem, och ofta är de också okunniga om 

de starka krafter inom dem som styr deras känslor och handlande. Shinoda-Bolen har i sin bok 

använt sig av grekiska gudinnor- arketyper- för att presentera olika karakteristiska drag och 

krafter. Shinoda-Bolen menar att dessa betydelsefulla inre mönster och drag förklarar olikhe-

ter mellan kvinnor såsom att vissa kvinnor söker andlighet, vissa söker kreativitet, andra söker 

utmaningar, familjeliv, karriär osv. Vad som får den ena kvinnan att må bra kan vara betydel-

selöst för en annan, beroende på vilken gudinna som är verksam. Shinoda-Bolen använder 

begreppet ”gudinna” som en metafor för arketypen och arketypiska mönster. Jag har valt att i 

denna uppsats använda begreppet gudinna på samma sätt som Shinoda-Bolen, för att analyse-

ra och tydliggöra kring de fall jag valt. Shinoda-Bolen förklarar också att det kan finnas 

många olika gudinnor inom varje enskild kvinna. Ju mer komplicerad en kvinna är, desto mer 

troligt är det att flera gudinnor är verksamma inom henne. Författaren menar att kunskap om 

gudinnorna kan ge möjlighet för kvinnorna att förstå sig själva och sina relationer till män, 

kvinnor, barn, föräldrar m.fl. bättre. Gudinnemönstren kan också ge insikt om vad det är som 

fungerar som drivkraft eller hinder för vissa kvinnor med inte för andra.9

 

Shinoda-Bolen beskriver att de grekiska gudinnorna har levt i den mänskliga fantasin i mer än 

tretusen år.10 Gudinnorna uppvisar både mönster och förebilder, då deras uppträdande ger 

bilden av mer makt och mer variation än vad kvinnor historiskt sett har tillåtits ge uttryck för, 

både som starka väsen och som kvinnor som styrs av det som är viktigt för dem, och framför 

allt menar Shinoda-Bolen att de kan vara representanter för inre arketypiska mönster som på-

verkar kvinnors liv. Gudinnorna skiljer sig från varandra och var och en av dem har både po-

sitiva och potentiellt negativa drag. Likheten med idag är att dessa gudinnor också levde i ett 

patriarkaliskt samhälle. Shinoda-Bolen beskriver bilden av hur maskulina gudar härskade 

över jorden, haven, oceanerna och underjorden. Varje gudinna var i detta system tvungen att 

anpassa sig till denna verklighet på sitt eget vis- antingen genom att förena sig med dem, ge-

nom att dra sig tillbaka inom sig själv eller genom att leva skild från männen.11

 

                                                 
9 Gudinnorna inom oss. Sid 2-3 
10 Ibid sid 20 
11 Ibid sid 21 
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2.2.2 De sex olympiska gudinnorna 

De gudinnearketyper som Shinoda-Bolen beskrivit i boken är de sex olympiska gudinnorna: 

Hestia, Demeter, Hera, Artemis, Athena och Afrodite samt Persefone vars mytologi beskrivs 

som oskiljaktigt förenad med Demeters. Dessa gudinnor har också indelats i tre kategorier: 

jungfrugudinnorna, de sårbara gudinnorna och de alkemiska/ transformativa gudinnorna.12 

Samtliga tre grupper har unika drag och skiljer sig åt vad gäller attityder, motivation och bete-

ende. Shinoda-Bolen menar att minst en gudinna från varje kategori på något sätt behöver 

komma till uttryck i en kvinnas liv för att hon skall kunna älska djupt, arbeta meningsfullt och 

vara sensibel och kreativ.13 Vilken eller vilka gudinnor som aktiveras hos en särskild kvinna 

vid en särskild tidpunkt beror på olika omständigheter och faktorer såsom kvinnans predispo-

sition, familj och kultur, hormoner, andra människor, vilket stadium i livet hon befinner sig i 

osv.14

 

2.2.3 Gudinnornas varierande inflytande 

När flera gudinnor turas om att ha ett dominerande inflytande, beskriver kvinnor ofta sig själ-

va genom att säga att de är mer än en person enligt Shinoda-Bolen. Exempel på detta är t.ex. 

karriärkvinnan som går hem och är en stillsam hemmakatt och trivs med detta.15

 

Shinoda-Bolen menar att när en gudinnearketyp dominerar i en kvinnas psyke är Jungs typo-

logimodell tillämpbar.16 Kvinnan är då vanligen utåtriktad (med direkta reaktioner på yttre 

händelser och människor) eller inåtvänd, vilket innebär att hon svarar på de inre intryck hon 

har. Antingen kan hon använda sin tankefunktion och göra rationella överväganden, eller utgå 

från sin känslofunktion, vilket innebär att hon utgår från sina värderingar för att bedöma män-

niskor och situationer. Hon kan lita antingen på sin information från de fem sinnena eller på 

sin intuition. Ibland är det bara en av de fyra funktionerna(intuition, förnimmelse, tanke, käns-

la) som är väl utvecklad.17 Shinoda-Bolen betonar dock att när två eller flera gudinnearkety-

per dominerar, så passar det inte alltid en kvinna in i den typologiska modellen. Kvinnan kan 

vara både utåtvänd och inåtvänd, beroende på vilka gudinnor som är mest framträdande och 

                                                 
12 Ibid sid 13 
13 Ibid sid 14 
14 Ibid sid 23 
15 Ibid sid 242 
16 Ibid sid 243. För ytterligare läsning se tex. C.G Jung ”Psykologiska Typer” Natur och Kul-

tur 1993 
17 Ibid sid 243 
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också beroende på omständigheterna.18 Shinoda-Bolen menar också att utifrån den jungianska 

teorin är känsla och tanke bedömande funktioner, medan intuition och förnimmelse är varse-

blivande. När en av dessa fyra funktioner är mest utvecklad är motsatsen teoretiskt sett minst 

utvecklad. Shinoda-Bolen menar att denna teori håller när ett gudinnemönster dominerar per-

sonligheten. När exempelvis en Athena-kvinna tänker klart och skarpt är hennes förmåga till 

känslomässiga värderingar i princip obefintlig. Så är dock inte fallet om Athena istället för-

enar sig med Artemis, då tanke och känslofunktionen kan bli jämbördiga och/eller kanske 

nästan lika mycket utvecklade.19

 

2.2.4 Hur kan gudinnorna hjälpa? 

Shinoda-Bolen beskriver att när en kvinna genom sitt observerande jag blir medveten om gu-

dinnearketyperna och kan uppskatta växelspelet däremellan, så har hon erövrat en värdefull 

kunskap. Hon kan då både lyssna uppmärksamt till rösterna inom sig, känna igen vem som 

talar och också bli medveten om vilka gudinnor som influerar henne. När det uppstår motstri-

diga aspekter inom henne själv kan kvinnan lyssna till varje gudinnan behov och önskningar 

och på så vis ta reda på vad som är viktigast och kunna lösa de problem som uppstår.20 Om 

några av gudinnorna är svåra att känna igen och deras närvaro endast märks genom ett utage-

rande, en stämning eller ett psykosomatiskt symptom menar Shinoda-Bolen att kvinnan kan 

behöva ägna tid och uppmärksamhet åt att upptäcka vilken/vilka de är. Om kvinnan kan ana 

sina arketypiska mönster och hur rangordningen ser ut av gudinnorna inom henne, så kan 

kvinnan identifiera den eller de gudinnor som behöver uppmärksammas. 

 

Alla gudinnor finns som medfödda mönster hos alla kvinnor, och en enskild kvinna kan upp-

täcka ett behov av att bekanta sig mer med en särskild gudinna för att kunna stärka och ut-

veckla denna gudinnas inflytande. Shinoda-Bolen menar också att aktiv imagination21 kan 

vara ett sätt att öka sin medvetenhet eftersom kvinnan då kan ställa frågor och få svar, och på 

detta sätt öka kunskapen om de arketypiska energimönstren.22 När kvinnan kan använda sig 

av olika sidor av sin personlighet för att observera, känna efter och lyssna till var hon har sin 

lojalitet så kan hon också sortera motstridiga känslor och avgöra vad som betyder mest för 

                                                 
18 Ibid sid 243 
19 Ibid sid 243 
20 Ibid sid 244 
21 Se tex. Hark Helmut, ”Jungianska grundbegrepp från A till Ö”, Natur och Kultur 1997, 

1999 
22 Ibid sid 244 
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henne. Med detta menar Shinoda-Bolen att kvinnan kan göra medvetna val, och när en kon-

flikt uppstår kan kvinnan avgöra hur hon vill prioritera och hur hon vill handla. På detta sätt 

löser hon konflikter istället för att skapa inre strider.23

 

2.3 Missbruk 

2.3.1 Ett förlorat Jag 

Marion Woodman beskriver i ”Den Sovande Bruden” (1990) att många av oss - både män och 

kvinnor - är missbrukare på ett eller annat sätt. Eftersom vår patriarkaliska kultur så starkt 

betonar perfektionism och specialisering drivs vi av prestationskrav inom alla områden: i sko-

lan, i våra relationer, på jobbet etc. Människor försöker hela tiden att göra sina liv till perfekta 

konstverk, så att de glömmer att de faktiskt är just människor, enligt Woodman.24

 

Woodmans bok handlar om både tvångsätare och tvångsdrickare, om arbetsnarkomaner, om 

människor som har städmani eller vilken mani som helst. Hon menar att det har uppstått ett 

missbruk som har individen i sin makt, och att denna makt fungerar som en slags mäktig hem-

lighet i centrum av allt de gör. När arbetsnarkomanerna säger/tänker: ”Jag vet att jag kan skö-

ta jobbet perfekt. Men vad fan då? Jag gör ju inget annat än arbetar. Allt annat går ju åt hel-

vete.”25 Woodman menar att bakom kulisserna till deras framgångsrika liv, lurar desillusion 

och skräck. På den medvetna nivån piskar sig dessa människor till att prestera mer och mer 

inom den ram som de skapat åt sig själva, men utanför den ramen tar det omedvetna kom-

mandot och de kan inte längre kontrollera sitt beteende. Viljestyrka räcker inte till, och om 

viljestyrkan har upprätthållits på bekostnad av allt annat i personligheten, stirrar tomheten mot 

människan.26 Woodman menar att vare sig vi är ”delvis döda för världen” eller ”är överkäns-

liga för världen” så drivs många människor av antingen en kraft som hon upplever kom ut-

ifrån- eller av en kraft som kommer inifrån, alternativt av både en kraft utifrån och en inifrån, 

tills ”jaget” tappar kontrollen över sitt eget liv. Detta ”jag” har inget värdesystem i sig själv, 

och är inte herre i sitt eget hus. Kanske fungerar förklädnaden och personan hela dagen, men 

när jobbet är över börjar de vansinniga, främmande rytmerna att dominera kroppen och tillva-

ron. Det finns inget ”jag” som kan säga stopp eller som kan växla över till den naturliga ryt-

                                                 
23 Shinoda- Bolen. Sid 244-245 
24 Den Sovande Bruden, Centrum för Jungiansk Psykologi 1990 sid 6. 
25 Den Sovande Bruden sid. 9 
26 Den Sovande Bruden sid 10. 
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men.27 Woodman beskriver ”vargattityden”. Vargattityden är som en röst som kräver mer och 

mer under dagen och som ylar ”jag vill, ”jag vill” under natten. Eftersom samhällets värde-

ringar är grundade på arbetsetik och perfektionistiska normer, ambitioner och mål, har vargat-

tityden en funktion i den professionella djungeln men på natten kan samhället inte ge näring 

åt den ensamma vargen. När människor missbrukar sprit, sex, mat och droger försöker de fly, 

och kroppsmedvetandet har försvunnit menar Woodman. Instinkterna som normalt sett har en 

naturlig mättnadsgrad, fungerar inte längre. Woodman beskriver en demon- en demon som 

kräver perfektion, perfekt effektivitet, en perfekt värld, perfekt rent, perfekt kropp, perfekt 

allting. Denna demon utplånar deras medvetande, och när det till sist är utplånat kan männi-

skan till sist somna.28

 

2.3.2 Balans 

Woodman menar att det som saknas är balans. Hon menar att den målorienterade, rationella, 

perfektionistiska och maskulina principen måste balanseras av den feminina principen.29 Hon 

betonar dock att maskulin och feminin mening inte har någonting att göra med att vara in-

stängd i en manlig eller kvinnlig kropp, och hon belyser med detta den kinesiska principen 

mellan Yin och Yang. När Yang, den maskulina principen, flyttar sig framåt med orubblig 

uthållighet mot ett mål tills det blir för starkt, kommer Yin - den feminina energin - in ned-

ifrån och börjar flytta sig bit för bit uppåt. Genom växande mognad kan individen lära sig att 

balansera dessa två krafter och undvika ytterligheterna. Genom att hålla sig på den grå, stadi-

ga serpentinvägen kan man undvika att hamna i gudarnas domäner, de vitas och svartas ytter-

ligheter, eftersom en identifiering med det ena eller andra endast leder till att man kastas in i 

dess motsats.30

 

2.3.3 Rädslan för förintelse 

I Varje nyhetsutsändning konfronteras vi med destruktivitet, krig, våld och mord av olika 

slag. Genom filmer, böcker och skådespel bombarderas vi med sannolikheten för vår omedel-

bara förintelse. Samtidigt faller också strukturen sönder och samman- kyrkan, samhället och 

kärnfamiljen som borde ha stöttat oss.31 Woodman menar att samtidigt som denna fruktan för 

förintelse finns, finns också benägenheten av att leva i framtiden hos tvångsneurotikerna. 
                                                 
27 Den Sovande Bruden, Sid 10 
28 Den Sovande Bruden sid 11. 
29 Den Sovande Bruden sid 11 
30 Ibid sid 13I  
31 Ibid sid 27 
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Woodman beskriver tvångsneurotikerna som ofta naturligt intuitiva och med en oförmåga att 

stanna kvar i en här och nu- situation. Istället drömmer de om hur det kunde ha varit, hur det 

borde vara och vad de skulle ha blivit i framtiden. I denna klyfta mellan verklighet och dröm 

skapas ofta tvångsföreställningar och tvångshandlingar enligt Woodman.32 Woodman menar 

att ensamhet är en avgörande komponent i alla tvångssyndrom, precis som den har en fram-

trädande plats i modernt samhällsliv. Människor som lider av verkliga tvångsföreställningar 

utför sina ritualer ensamma.33

 

2.3.4 Religionens betydelse 

Woodman menar att en av de största svårigheterna när man behandlar både maktmissbrukare 

och alkoholister, är att hjälpa dem att komma över sin desperation när de förlorar den extatis-

ka känslan som är så starkt förknippad med beroendet.34 Att komma över ett beroende kan 

aktivera ett annat, och Woodman menar att många flickor med ätstörningar har fötts i full 

rustning ur en alkoholists hjärna. Woodman menar att det är vanligt att dessa flickor hittar sin 

egen väg ut ur problemet genom religiös omvändelse, och citerar ett brev som Jung skrev till 

Bill Wilsson, grundaren av Anonyma Alkoholister: 

 

”Behovet av alkohol är motsvarigheten på en lägre nivå till den andliga törsten efter helhet: 

vilket i sin tur, uttryckt på medeltida språk, är liktydig med ”förening med Gud”. Jag är helt 

övertygad om, att det onda, som är förhärskande i den här världen, kommer att pervertera det 

andliga behov som vi inte vill erkänna, så att det leder oss i fördärvet, om detta inte motver-

kas av ett verkligt religiöst uppvaknande eller av den mänskliga gemenskapens skyddande 

mur. En människa som inte skyddas av det som ovan sagts och som är isolerad i samhället, 

kan inte motstå det ondas makt, som också mycket passande kallas för Djävulen…. 

”Alkohol” heter på latin SPIRITUS och man använder samma ord för den högsta religiösa 

upplevelsen, precis som för det mest depraverade giftet. Receptet som därför kan hjälpa är: 

SPIRITUS CONTRA SPIRITUM.”35

 

Woodman tar också upp de två första stegen i Anonyma Alkoholisters program: 

 
                                                 
32 Den Sovande Bruden, sid 27 
33 Ibid sid 29 
34 Ibid sid 29 
35 Ibid sid 30. Ursprung: (Jung, C.G:letters vol 2 princeton, princeton university press 1974, 

sid 623-625) 
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- Vi erkände, att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv. 

- Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt för-

nuft.36 

 

Woodman menar att mat och alkohol utövar en överväldigande lockelse på en stor majoritet 

individer i samhället, och menar att det mycket väl kan vara så att mystiken i mat och dryck 

reflekterar den centrala krisen i vårt tjugonde århundrade, vilket är troskrisen. Med detta me-

nar hon att om vi saknar andlig näring, så uppstår en konkret hunger och törst. Eftersom vi 

lever i en förhärskande kristen kultur som har förlorat symboliken i bröd och vin, så ger den 

arketypiska strukturen bakom brödet och vinet sakta plats åt en ny gestaltning, men vi männi-

skor upplever denna övergång som kaotisk. Detta kaos föder också fruktan, ensamhet och 

främlingskap. Denna känsla av ensamhet kan vara svår att uthärda, men kan vara väldigt vär-

defull i den analytiska processen. Det nya livet kommer ur det föraktade, precis som Jesus 

kom ur stallet enligt Woodman.37

 

Woodman belyser också sagorna. I sagor utlöses rörelserna ofta mot en helhet, som kan hand-

la om att söka och finna en prins, en prinsessa eller en skatt. Något har fattats i kungariket. På 

ett liknande plan konstelleras ett nytt arketypiskt mönster i det kollektivt omedvetna, för att 

kompensera det som fattas. Woodman uppfattar det som det som händer idag med mat och 

dryck - Maters - det latinska uttrycket för mat och dryck- är ett försök att konkretisera ett nytt 

arketypiskt mönster- ett feminint- som en form av kompensation för det skenfagra maskulina 

idealet och för förlusten av de andliga, överjordiska värdena i vår kultur.38 Hon menar att 

många människor i vårt samhälle drivs till missbruk och beroende eftersom det inte finns nå-

gon kollektiv container för deras behov - deras behov av transcendenta upplevelser, ritualer, 

av förbindelse med en kraft som är starkare än dem själva, har förvrängts till ett beroende-

framkallande missbruk.39

 

Woodman belyser att Jung ansåg att människans behov av religion är instinktuellt, ett natur-

ligt behov som måste tillfredsställas. I den värld och kultur som vi lever i, har kompensa-

tionskrafterna har tagit över, börjar människorna värdesätta sina egna personliga tillhörigheter 

                                                 
36 Den sovande Bruden, sid 30. 
37 Ibid sid 30-31 
38 Ibid sid 31 
39 Ibid sid 32 
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alltmer, och upphöjer dem till helig status. När människorna skapar sina egna ritualer, men 

inte själva inser vad de faktiskt håller på med, kan de åkalla fel gud och falla offer för hans 

eller hennes makt vare sig de vill det eller inte- de har med detta återigen gått i fällan och bli-

vit ett med vad de dyrkar. Om människorna avvisar världen så som den är, skapar de omedve-

tet sin egen fiktion och försöker projicera sin egen ”heliga” värld på världen utanför. Resulta-

tet - som blir kollision - blir mer och mer destruktiv, menar Woodman.40

 

Woodman förklarar att många kvinnor har berättat för henne hur sårade de har blivit av andra 

människors klumpiga reaktioner. Vad de inte inser, är att de försöker göra allt runt omkring 

sig heligt, och att andra människor inte heller kan förstå att de trampar på helig mark och av-

siktligt trampar på hennes heliga tempel. Kvinnan frestas med detta att dra sig tillbaka till sitt 

allra heligaste, och bygger den sista muren så stark att ingen kan komma in. Faran är den, att 

det allra heligaste kan bli det kärl som häxan tillagar sin häxbrygd i. Utan en kyrka som mar-

kerar gränserna mellan det heliga och det profana, mellan Gud och Djävulen måste människan 

vara medveten för att kunna skydda sig själv från både inre och yttre demoner, menar Wood-

man. Projektionen av det ”perfekta” var en gång det samma som gud. När gud ”dog” projice-

rades istället perfektionen på maken. Och Woodman menar, att den fruktansvärda sanningen 

är att i mångas liv har den projektionen istället lagts på en bulle eller en muffin.41 Vad är det 

då som händer? Woodman förklarar detta med att i en religiös struktur erkänns ritualen som 

en form av transformativ eld genom vilken en individ reser från en medvetandenivå till en 

annan. Vare sig elden är symbolisk - eller verklig - underkastar sig den invigde det, låter det 

gamla livet brännas bort och framträder som en ny människa. I centrum av denna eld finns en 

arketypisk kraft i form av en gud eller gudinna, som deltagaren åkallar för att delta i gu-

dens/gudinnans liv. Genom att få kontakt med kraften i en överjordisk erfarenhet av lidande, 

död och uppståndelse, helgar sig Jaget till en högre makt, förstoras och transformeras, så att 

hon kan återvända till sitt vanliga liv. Vad händer när den medfödda längtan efter andlighet 

inte kan struktureras inom den opersonliga ram som kyrkan kunde erbjuda? En bulle kan inte 

ersätta den gudomliga oblaten och inte heller kan alkohol ersätta den gudomliga anden eller 

självsvält den religiösa fastan. Woodman menar att när våra animaliska och andliga signaler 

blandas ihop, blir resultatet ett underligt beteende: tomheten gnager och vargen stryker runt- 

ända tills någon form av ritual låter sig göras. Om det är en tvångsritual, kan den med en or-

                                                 
40 Den Sovande Bruden, sid 34 
41 Ibid sid 34 
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kans styrka suga in sitt offer i total omedvetenhet. Den andliga hungern fångas i det demonis-

ka om den inte får näring av det heliga, menar Woodman.42

 

2.3.5 Den maskulina maktprincipen 

Woodman beskriver att när mannen undertrycker det feminina inom sig blir det destruktivt, 

och detsamma sker om en kvinna undertrycker det maskulina inom sig. Hon menar att de 

kontrasexuella krafterna som arbetar i det omedvetna endast har en helande förmåga om man 

aktivt söker deras hjälp utan att låta dem ta befälet. Det faktum att våldtäkter begås i vår kul-

tur- psykologiskt, symboliskt och i konkret fysisk mening, menar Woodman är resultatet av 

att vi alla, såväl män som kvinnor är produkter och offer för den patriarkala våldtäkten.43

 

Woodman tar upp Hanna Arendt, som var en judisk flykting under Nazityskland. Hon menar 

att Hanna Arendt i sin flykt från nazityskland personifierar det omedvetna livet hos många 

kvinnor. Om och om igen försökte hon ta sig över taggtrådsstängslet, för att släpas tillbaka 

igen. Woodman menar att oavsett om männen i deras liv verkligen är sådana, eller om det är 

deras projektioner på henne, så hör kvinnan dessa röster och krav inom sig själv och på detta 

sätt blir hon våldtagen. Vem kvinnan egentligen är, och vilka behov hon har, blir sällan frå-

gan. Med detta ödelägger det maktorienterade animus många kvinnors liv redan från barndo-

men, menar Woodman.44 Vidare beskriver Woodman att kvinnan genom medvetenhet kan 

skydda sig från att bli våldtagen från den maskulina maktprincipen. För att klara av detta mås-

te hon vara sann mot sina egna känslor, hur osäkra de än kan vara. Kvinnan kan lyssna till 

hans argument och sedan svara ”ja, det är sant. Du är bra på att argumentera, men du har 

inga känslor. Dina argument har inget att göra med mitt innersta väsen. Det här är mina 

känslor och så här tycker jag, även om du tycker att det låter tokigt. De här känslorna är min 

sanning.”45 Woodman menar att när det kvinnliga jaget blir terroriserat av en maskulin inva-

sion, är det enda försvaret kvinnans egna, autentiska känslor. 

 

Woodman beskriver också att när en kvinna ger sig ut i karriärsvärlden, kanske för att ta an-

svar för sitt eget animus (vilket hon tidigare kan ha projicerat på en man) applicerar kvinnan 

ofta manliga perfektionsvärderingar på hela sitt liv, och resultatet blir utmattning. Det finns 

                                                 
42 Ibid sid 35 
43 Den Sovande Bruden sid 167 
44 Den Sovande Bruden 168 
45 Den sovande Bruden sid 173 
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inte längre någon tid för en lång kaffepaus, en promenad i skogen e.dyl. Woodman beskriver 

att ju mer raffinerad den maskulina principen blir, desto mer förstörs den feminina. Kvinnan 

stängs in i sin incestuösa kärlek till den manliga perfektionen, och känner i hemlighet vrede 

och förakt mot sin partner. Woodman beskriver vidare, att när en kvinna har blivit våldtagen 

av den maskulina principen och inte längre kan delta i livet utan faller i Djävulens händer, är 

hennes enda räddning att komma tillbaka till sina egna instinkter och arbeta lugnt och tålmo-

digt tills hon får kontakt med sin feminina sida.46

 

                                                 
46 Den Sovande Bruden, sid 184 
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3. Resultat del I 
I dessa delar skall jag presentera och analysera de två kvinnor som jag har använt mig av i 

min undersökning. Jag börjar med Marianne. 

 

3.1 Marianne 
Marianne är en kvinna i 35-års åldern. Hon lever i Stockholm, med en man som heter Nils 

och en dotter som heter Sofia. Sofia är runt 8-10 år. Familjen bor i en lägenhet. Nils arbetar 

som någon form av frilansjournalist hemifrån, medan Marianne är sjuksköterska på en akut-

mottagning. Marianne har en mamma och pappa i livet och en syster som söker efter kärle-

ken. 

 

Avsnittet börjar med att Marianne drömmer. Hon drömmer att hon springer med ett barn i 

famnen, vart vet man inte riktigt, men hon är rädd och stressad och upplever en känsla av att 

inte hinna. På akutmottagningen är det stressigt och alla ropar på Marianne. Bland annat åter-

kommer genom avsnittet en ung man med svår astma. Hans astma bedöms dock till stor del 

vara psykosomatisk. Mariannes mamma ringer också ofta till mottagningen för att tjata på 

Marianne om sin kommande 70-års fest som är i åstundande, och där Marianne är ålagd att 

anordna och vara festfixare. 

 

Hela familjen - Marianne och hennes man och barn, systern och de två äldre föräldrarna - äter 

middag tillsammans. Stämningen är tryckt. Mariannes pappa frågar varför inte systern har 

tagit med sig sin nye man? Det blir snabbt konflikt. Systern fräser till och pappan frågar se-

dan: ”Om man nu inte kan behålla någon man, varför då anstränga sig så mycket?” Systern 

blir arg, och mamman blandar sig nervöst i och ber att de skall bete sig vuxet. Systern fräser 

då till mamman: ”mamma, skall du snacka om vuxen, du som har sovit bort hela livet!” 

Varvid pappan vrålar att hon skall visa respekt. 

 

Marianne sitter på bussen på väg hem från jobbet. Längre bak i bussen sitter ett ungt par och 

kysser varandra. Marianne somnar och drömmer om hur det var när hon och hennes man var 

nyförälskade och kära i varandra. Dottern Sofia väcker henne sedan, när hon sover i hallen 

hemma…. Marianne frågar sömndrucket: ”Skall du inte gå och lägga dig?” Sofia svarar: 

”Mamma, det är morgon, jag vill ha frukost!” 
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Marianne staplar in i köket och tar fram flingor. Hennes man Nils kommer in i köket och ifrå-

gasätter vasst om dottern verkligen skall äta sådana. Nils börjar också tjafsa om att det inte 

finns någon ost, och om att han är irriterad för att Mariannes mamma återigen har ringt och 

pratat om de snittar som hon vill ha till 70-års festen. Det är ett väldigt infekterat läge mellan 

Marianne och mannen, men eftersom dottern är närvarande och Marianne har jobbat hela nat-

ten, så är dialogen irriterad och nödgat kortfattad. 

 

Marianne jobbar och jobbar. Hon är mycket ambitiös i sitt arbete och jobbar ofta över för att 

sitta kvar hos patienter etc. Hon tycks också ha huvudansvaret för det mesta hemma, att dot-

tern får åka och bada, handla, ta hand om familjen på olika sätt. Marianne går sedan till dok-

torn eftersom hon upplever ett tryck över bröstet, är konstant förkyld och upplever sig sova 

dåligt. Doktorn har tagit alla prover och meddelar att provsvaren ser bra ut: både hjärta, lunga, 

lever och njurar ser bra ut och Marianne lider inte heller av någon bristsjukdom. Doktorn frå-

gar om Marianne vill träffa en psykolog, och efter en viss tveksamhet tackar Marianne ja. 

Mariannes mamma ringer ofta, ofta och pratar om den kommande festen, och vid ett tillfälle 

kommer också systern Bibbi och ringer på och vill stanna ett par dagar. Hon har bråkat med 

pojkvännen och behöver Mariannes stöd. 

 

Vid ett tillfälle jobbar Marianne natt. Hon går utanför akutmottagningen på kvällen med en 

arbetskamrat och röker. Hennes arbetskamrat säger åt Marianne att ”Du måste sluta engagera 

dig så väldigt i varje patient”! Marianne reagerar mycket fientligt och irriterat och frågar hur 

hon istället skall vara? Samtidigt kommer hennes pappa smygande bakifrån. Han kommer dit 

för att lämna inbjudningslistor till Marianne ang. mammans fest. Han säger då: ”Tänk, jag 

trodde för ett ögonblick att det var du som stod och rökte”. Marianne blir irriterad och efter 

ett par korta meningsbyten skriker hon medan hon går mot ingången: ”Jag har döende patien-

ter därinne!! Jag orkar inte hålla på!!” Pappan tystnar och tittar på Marianne. Hon vänder sig 

då om, släpper dörren, går tillbaka till pappa och viskar ”Förlåt!”. Pappa svarar inte utan går 

sin väg. 

 

Marianne och Nils går till terapeuten, och Marianne får frågan om hon vill att Nils skall vara 

med. Han deltar sedan vid ett par tillfällen. Andra tillfällen sitter Marianne ensam. Nils menar 

att problematiken rör dem båda, och för deras relations skull vill han vara med. Marianne be-

rättar att hon känner sig som ”ett lokomotiv”, och har känt sig så under 2-3 månader. Nils 

menar att det har pågått längre än så. Han menar också att Marianne har svårt att sätta gränser 
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mot sina föräldrar, och han upplever också att Marianne inte lyssnar på honom. Hos Marianne 

kan man märka en stor maktlöshet i hela situationen. Någonstans känner hon att hon gör allt 

hon kan, men att det ändå inte räcker - att hon inte räcker. På Nils och Mariannes bröllopsdag 

presenterar Nils en överraskning. Han tar med henne till ett hus och säger: ”Gillar du det inte 

så går det alltid att upphäva köpet!”. ”Grattis på bröllopsdagen!” 

 

På Mariannes sjukhus skall folk sägas upp och pengar skall sparas. Oro bryter ut på avdel-

ningen och Marianne pratar med sina arbetskamrater. Nils rekommenderar Marianne att säga 

upp sig, för att visa vad hon tycker. Underförstått pratar/ överenskommer Marianne detta med 

sina arbetskamrater. När hon sedan viskar till en av arbetskamraterna: ”Jag gjorde det!” Frå-

gar arbetskamraten ”Vadå, vad har du gjort?” förklarar Marianne att hon har sagt upp sig 

eftersom alla på arbetsplatsen kommit överens om detta. Arbetskamraten menar så att det bara 

är sådant man säger, det är ingen som vågar när det väl gäller. Marianne blev då den enda som 

sagt upp sig, och står nu med ett nyinköpt hus och utan arbete. I samma veva ropar någon på 

Marianne att det är en hjärtinfarkt på väg in. Marianne springer dit och när hon ser vem det är 

som ligger på båren är det - Nils. 

 

Marianne står och packar upp låda på låda i det nya huset. Hon får nu jobba mycket hårt och 

ta alla extrauppdrag och vikariat som hon kan få. Nils får efter hjärtinfarkten inte anstränga 

sig. Mamman ringer alltmer när festen börjar närma sig. Även Mariannes dotter Sofia börjar 

reagera på hemsituationen. Marianne är ansatt av ansvar från alla håll, och ingenstans får hon 

vila. Vart kan hon vila? På nätterna drömmer hon intensiva mardrömmar. Marianne blir också 

tvungen att fråga sin pappa om ett lån, tills Nils har återhämtat sig, men får moralkakor och 

ett ilsket nej till svar. Marianne har ingen att luta sig emot, ingenstans att vila och ingen som 

hjälper henne eller frågar hur hon mår. 

 

Hos terapeuten hävdar Nils att han har försökt ta sin del av ansvaret, och Marianne förklarar 

förtvivlat att han inte har någon realistisk bild av verkligheten. Nils framhärdar dock i att han 

tar sin del i dotterns omvårdnad och hushållsarbetet. Marianne är mycket ledsen, förtvivlad 

och ensam. Terapeuten speglar hennes ensamhet, då Marianne är lika ensam hemma som på 

jobbet. Marianne kommer så småningom in i ett skede när hon längtar efter att bara få komma 

bort, att få falla och bara försvinna. Hon orkar inte mer. 
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En kväll när Marianne arbetar extra ringer mamman till akutmottagningen för att prata om de 

snittar som hon skall ha till festen. Mamman är ihärdig- nu är den festen nära. Marianne för-

klarar gång på gång att hon arbetar, men mamman är ihärdig. En arbetskamrat kommer gång 

på gång in och säger åt Marianne att ”astmakillen” har svårt att andas, Marianne måste kom-

ma. Marianne försöker hela tiden att avbryta samtalet med sin mamma, men det går inte. Hon 

säger också kort utifrån det hon vetat tidigare, att det är psykosomatiskt. Inte förrän arbets-

kamraten kommer in och ropar till Marianne” Killen dör!!” släpper Marianne luren och 

springer dit. 

 

70-års festen hemma hos föräldrarna kommer till stånd. Alla släktingar är där. Mariannes sys-

ter kommer dit och är berusad, och berättar ute i köket att när Marianne födde sin dotter Sofia 

och låg på sjukhus, hade systern varit otrogen med Nils, en natt för snart tio år sedan. Marian-

ne går ut i stora rummet och skall hålla tal för sin mamma. Hon börjar tala om ”snittarna” som 

mamman tjatat så mycket om. Hon förklarar sedan inför alla, att dessa snittar har kostat en 

människa livet. Marianne lämnar sedan värdigt festen. 

 

Den sista scenen utspelar sig när Marianne håller på att packa upp lådor i en ny lägenhet till-

sammans med sin dotter Sofia. Det ringer på dörren, och Marianne öppnar. Systern vill lämna 

en blomma. Marianne tar emot blomman, men släpper inte in henne. Marianne skruvar sedan 

upp musiken, tar med sig dottern ut på balkongen och tittar ut. Därute ser de vattnet, en bit av 

Mälaren, och de ser också pendeltågen som åker över bron. Livet pågår och fortsätter, men 

Marianne är nu fri att själv välja hur hon vill leva sitt liv. 

 

3.2 Mariannes gudinneaspekter 
Marianne är en ambitiös kvinna. Utifrån Shinoda-Bolens gudinnemönster tolkar jag det som 

om Marianne har en del av Athena inom sig, och också mycket av Demeter. Shinoda-Bolen 

beskriver Athena som den arketyp som logiska kvinnor ofta har, som leds mer av sitt huvud 

än av sitt hjärta. Athena-arketypen kommer till sin rätt både inom den akademiska, vetenskap-

liga, militära, politiska eller ekonomiska området, och dominerar hos kvinnor vars intelligens 

snarare ligger åt det pragmatiska eller praktiska hållet, än det känslosamma eller sentimentala 

hållet.47

 

                                                 
47 Gudinnorna inom oss, sid 71. 
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Marianne är sjuksköterska på en akutmottagning, vilket jag tolkar som att hon måste använda 

flera olika egenskaper för att kunna klara av. Shinoda-Bolen beskriver att studier i matematik, 

liksom forskning och annat systematiskt arbete fordrar en Athenas färdigheter, och att arbeta 

”professionellt” innebär krav på objektivitet, opersonlighet och skicklighet. En kvinna som 

känner djupt för andra kanske vill ägna sig åt sjukvård enligt Shinoda-Bolen,48 och det vill ju 

Marianne. 

 

Shinoda-Bolen beskriver också Athena som arketypen för ”pappas flicka” och sviker aldrig i 

lojalitet till den store mannen. Benägenheten att vara sin fars dotter gör en Athena-kvinna till 

en försvarare av patriarkaliska värderingar.49 I den scen där Mariannes pappa kommer 

smygande med inbjudningskort till mammans fest när Marianne arbetar, tolkar jag som ett 

tecken på att Marianne kan vara pappas flicka. 

 

Shinoda-Bolen menar också att de flesta mödrar till Athena-döttrar får svårt att förstå sig på 

sina döttrar om de inte själva är Athena-kvinnor.50 Mariannes mamma tycks genomgående ha 

mycket svårt att förstå Marianne överlag, och ringer ideligen och stör Marianne på hennes 

arbetsplats. Mariannes mamma representerar ytterligare ett krav och en belastning för Mari-

anne, snarare än en trygg och hjälpande hand av något slag. 

 

Det finns många starka och attraktiva egenskaper hos Athena-arketypen, men det kan också 

finnas fallgropar. Athena-kvinnan kan sakna emotionell intensitet, erotisk attraktion, intimitet, 

passion och extas.51 För att växa och utvecklas utöver Athena behöver en kvinna utveckla 

andra sidor av sig själv, vilket också blir tydligt kring Marianne, då det tycks råda total avsak-

nad av dessa element i hennes liv. 

 

Det verkar också finnas gott om Demeter-aspekter i Mariannes liv. Demeter betecknas som 

växandets gudinna, uppfostrare och moder.52 Shinoda-Bolen betecknar en Demeter-kvinna 

som omvårdande, stödjande, hjälpsam och givmild i sina relationer.53 Hon beskriver också att 

Demeter-kvinnans natur ofta får henne att välja vårdande yrken, som lärare, sköterska eller 

                                                 
48 Ibid sid 73 
49 Ibid sid 72 
50 Ibid sid 75 
51 Ibid, sid 86 
52 Ibid sid 147 
53 Ibid sid 154 
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socialarbetare. Att hjälpa människor så att de mår bra, ger en Demeter-kvinna tillfredställelse 

och är ett underliggande motiv hos henne.54 Enligt Shinoda-Bolen är det vanligt att Demeter-

kvinnor blir nyckelpersoner i organisationer, där de kan utveckla sin moderliga energi och en 

Demeter-kvinna i en sådan ställning gör ofta en imponerande insats. Men Shinoda-Bolen me-

nar också att Demeter-kvinnor lätt hamnar i svåra konfliktsituationer, där organisationen eller 

företaget kräver så mycket att det inte blir någon tid över för annat.55 Detta tycks enligt min 

tolkning stämma väl in på Marianne, som både har valt ett människovårdande yrke och som 

också har mycket svårt att säga nej. 

 

I relationer med män attraherar Demeter-kvinnor män som tycker om moderliga kvinnor, en-

ligt Shinoda-Bolen. Förhållandet svarar enligt henne mot modellen av den stora modern med 

sin son-älskare. Ofta handlar det om en känslig och talangfull man som känner sig missför-

stådd och ouppskattad av andra, men egentligen är han en omogen och självcentrerad pojke 

med en känsla av att vara speciell. Demeter-kvinnan accepterar hans självupptagenhet och 

överser ständigt med hans beteende mot henne, som andra skulle kunna tycka var tanklöst och 

själviskt. Shinoda-Bolen menar att en Demeter-kvinnas moderliga egenskaper och hennes 

svårigheter att säga nej, lätt gör att hon kan falla för – och utnyttjas - av en känslokall man. 

Den känslokalle mannen saknar förmåga att älska, vara lojal och ångerfull utan handlar istäl-

let utifrån uppfattningen att hans behov berättigar honom att ta emot, och hans attityd för tan-

ken till frågan ”Vad har du gjort för mig på sista tiden?”.56

 

Detta stämmer enligt min mening mycket bra in på Mariannes man Nils, som endast ser till 

sina egna egoistiska behov om att få jobba ifred hemifrån, att Marianne skall handla och ta 

hand om hemmet, dottern etc. samtidigt som hon skall ta det yttersta ansvaret för familjens 

försörjning. 

 

Shinoda-Bolen menar att en kvinna som identifierat sig med Demeter handlar om en moderlig 

och frikostig gudinna med en obegränsad förmåga att ge, och hon kan inte säga nej om någon 

behöver hennes hjälp eller uppmärksamhet.57 Demeter-aspekten kan få en kvinna att prata 

längre i telefonen än vad hon vill, hon kan avstå från sin enda lediga kväll för att hjälpa nå-

                                                 
54 Ibid sid 156 
55 Ibid sid 157 
56 Ibid, sid 159 
57 Ibid, sid 164 
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gon, och Demeters närvaro blir också tydlig hos den terapeut som ger sin oroliga patient den 

extra timme som var hennes enda avbrott i det pressade tidsschemat, och som låter sig störas 

av ständiga telefonsamtal från sina patienter.58 Shinoda-Bolen menar att denna instinkt kan 

göra så att en kvinna i ett vårdande yrke bryts ned, vilket leder till utbrändhet, trötthet och 

apati. Marianne har i filmen mycket svårt för att säga nej, vilket leder till en allt svårare och 

tyngre situation. När hon väl säger nej, så respekteras det inte av hennes omgivning. 

 

Shinoda-Bolen beskriver att trötthet, huvudvärk, magsymptom, högt blodtryck etc. är vanligt 

hos Demeter-kvinnor som har svårt att säga nej eller kunna uttrycka sin vrede. De kan också 

vara utarbetade, överbelastade med för många skyldigheter eller ha för många barn. De bud-

skap som ges med dessa uttryck är: ”Jag är utsliten, pressad och har ont - be mig inte att göra 

något mer!”59 Detta stämmer enligt min tolkning väl in på Marianne, och belyses i den situa-

tion när hon går till doktorn och först efter en stunds tvekan kan förstå att det kan vara något 

annat i hennes liv eller livssituation som måste förändras. 

 

Det är också vanligt med ett passivt-aggressivt beteende hos en Demeter-kvinna enligt Shino-

da-Bolen. Hon beskriver att den Demeter-kvinna som inte kan säga nej blir uttröttad, apatisk 

eller förbittrad och arg, och om hon känner sig utnyttjad uttrycker hon inte detta direkt. I stäl-

let för att uttrycka sin vrede eller insistera på en förändring kan Demeter-kvinnan avfärda sina 

känslor och arbeta ännu hårdare för att få allting gjort. Hon försöker sedan arbeta ännu hårda-

re för att få allting gjort. När hon sedan försöker undertrycka sina verkliga känslor är det lätt 

hänt att hon uppvisar ett passivt-aggressivt beteende.60 En situation som jag tycker belyser 

denna Demeter-aspekt hos Marianne är på mammans fest (Dock säkert ändå hennes hjärtas 

mening). Jag tror att Marianne sjuder av uppdämd aggression och sorg över att hennes patient 

har dött pga. mammans ringande, och när Marianne lugnt och stilla inleder talet med att be-

römma mammans noggrannhet och hur viktigt det var med snittarna, för att sedan förklara 

vidare inför alla gäster att dessa snittar har kostat en människa livet, så uppvisar Marianne en 

form av passiv-aggressivitet som faller bra in i Shinoda-Bolens förklaringar av Demeter-

aspekten. 

 

                                                 
58 Ibid, sid 165 
59 Ibid sid 165 
60 Ibid sid 167 

 27



Shinoda-Bolen menar att det är lätt för Demeter-kvinnor att känna igen de moderliga mönster 

som de har inom sig, inklusive svårigheten att säga nej. De har också ofta en blind fläck när 

det gäller deras negativa känslor och de negativa effekterna av sitt beteende. Shinoda-Bolen 

menar att det är känslorna och beteendet som måste förändras, och därför är en Demeter-

kvinnas utveckling ofta blockerad tills hon kan se hela bilden.61 (Detta ser jag som Mariannes 

flytt på slutet). Hon menar också att Demeter-kvinnor anser sig ha de bästa avsikter, och i 

kombination med behovet av att se sig själva som goda mödrar hindrar dem sig själva från att 

ta till sig av andra insikter, vilket leder till att dessa kvinnor ofta är försvarsinställda. De be-

möter ofta kritik med redogörelser för sina goda avsikter: ”jag ville bara hjälpa”.62 Detta 

sammankopplar jag med Mariannes fientliga och sårade reaktion när arbetskamraten försöker 

belysa att Marianne engagerar sig för mycket i patienterna. Marianne fräser då ”Hur skall jag 

annars vara?!” 

 

Shinoda-Bolen menar att just därför att Demeter-kvinnan har så svårt att säga nej och endast 

identifierar sig med den goda och givmilda modern, vägrar hon också att erkänna sin ilska 

gentemot dem hon älskar. Marianne är hela tiden tillmötesgående mot sin omgivning och sina 

föräldrar, trots att hon borde säga ifrån och bli arg när de kliver över hennes gränser. 

 

Lösningen för en Demeter-kvinna är att hon ”anställa” en egen Demeter-kvinna inom sig 

själv, enligt Shinoda-Bolen. Med detta menar hon att Demeter-kvinnan behöver fråga sig 

själv: ”Är det verkligen det här jag vill göra?” ”Vill jag göra det här just nu?” Eller ”Har jag 

tillräckligt med tid och energi?”63 Demeter-kvinnan behöver avsätta tid och energi för sina 

egna aktiviteter såsom att ta sig tid till att måla, jogga, meditera eller dyl. eftersom en typisk 

Demeter-kvinna aldrig tar sig tid med detta. Som yrkesverksam Demeter-kvinna lägger hon 

all energi på arbetet och kommer hem på kvällen helt uttröttad. Shinoda-Bolen menar med 

detta att om kvinnan inte utvecklar sig utöver Demeter, ökar riskerna för att hon skall drabbas 

av en depression när hon inte längre behövs eller när hon märker att hon inte är ersättlig.64

 

Detta är enligt min tolkning, vad som händer med Marianne när hennes arbetsplats blir orolig 

och hon tackar ja till alla extrapass och vikariat, och också när det kommer fram att Nils har 

                                                 
61 Ibid sid 169 
62 Ibid sid 169 
63 Ibid sid 169 
64 Ibid sid 170 
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varit otrogen med hennes syster: (Någon annan kan ta min plats, jag är ersättlig. Världen går 

inte att lita på). 

 

Om jag tolkar Shinoda-Bolens tankar rätt så behöver en kvinna som Marianne också utveckla 

gudinnor från andra kategorier, eftersom hon menar att minst en gudinna från varje kategori 

på något sätt behöver komma till uttryck i en kvinnas liv för att hon skall kunna älska djupt, 

arbeta meningsfullt och kunna vara sensibel och kreativ.65 Marianne har enligt min mening en 

aspekt från jungfrugudinnorna, i detta fall Athena. Hon har också en gudinneaspekt från de 

sårbara gudinnorna, som representeras av Demeter. Vad som det råder en total avsaknad av i 

Mariannes liv är en aspekt av den tredje gruppen gudinnor, där Afrodite står ensam som den 

alkemiska gudinnan. Afrodite står för skönhet, kärlek, erotik, sensualitet etc. och Afrodite-

aspekten får också kvinnor att söka intensitet snarare än varaktighet i sina relationer, och ock-

så att värdera det kreativa och att vara öppna för förändring, enligt Shinoda-Bolen.66 Jag kan 

inte alls finna eller se dessa aspekter hos Marianne, och tolkar det då som hon behöver ut-

veckla dessa aspekter för att få ett mer trivsamt liv i fortsättningen. 

 

                                                 
65 Ibid sid 14 
66 Ibid sid 15 
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4. Resultat del II 
Den andra kvinnan som jag har valt att skriva om är Elisabeth. 

 

Avsnittet börjar med att man ser Elisabeth när hon jobbar som tunnelbaneförare i Stockholms 

tunnelbana. Elisabeth är en vacker ljus kvinna mellan 40-50 år, och lever tillsammans med sin 

man Leif. Elisabeth har också en pappa som är dålig och ligger på sjukhem. Elisabeth kör 

tunnelbanan, och i en paus från jobbet springer hon för att plocka ut pengar och beger sig se-

dan till en bingohall, med bestämda och målmedvetna steg. 

 

På jobbet finns också Elisabeths arbetskamrat Päivi, som bjuder hem Elisabeth och Leif på en 

grillfest efter arbetet. Leifs högsta dröm är att skaffa en sommarstuga. Han är mycket glad och 

förväntansfull och paret har gemensamt sparat i flera år för att kunna förverkliga sin dröm. På 

den trevliga grillfesten hemma hos Päivi, berättar Leif om deras planer om sommarstugan. 

Elisabeth får då ”plötslig huvudvärk” och säger att hon skall åka hem, men istället beger hon 

sig återigen raka vägen till bingohallen. När bingohallen stänger för kvällen, får Elisabeth 

följa med en av de anställda ut och blir bjuden på en cigarett. Den anställda frågar då hur det 

står till med Elisabeth, eftersom hon är där så ofta. Elisabeth reagerar starkt och fräser till den 

anställda att hon inte skall lägga sig i, och att hon har full kontroll över sin situation. 

 

När Elisabeth hälsar på hos sin pappa är han mycket sjuk, och pratar om döden. Han har fått 

en ny läkare från Senegal, som har skrivit ut mediciner till honom. Tillbaka på jobbet ljuger 

Elisabeth och säger att hon glömt plånboken hemma, och springer in på banken och vill låna 

pengar. När hon får höra hur mycket pengar det finns på kontot får hon en chock: det finns 

bara 4600 kronor kvar på sparkontot. Elisabeth inser att hon spelat bort mycket mer än vad 

hon trodde, och också att hon spelat bort de pengar som Leif tror att hon har sparat till som-

marstugan. 

 

Leif är överlycklig- han har hittat ett hus och är mycket glad. De åker och tittar på huset och 

det är också ett bra pris. Leif är så glad, och han frågar Elisabeth ”Du har väl pengarna?”. Eli-

sabeth svarar ja, och ber sedan Leif att släppa av henne utanför pappans sjukhem. När Elisa-

beths pappa frågarom hon vill vara med när han dör eftersom det känns tryggt, svarar hon ja. 

Hon frågar också om han har några pengar att låna ut, och pappan bli då orolig och säger att 

det har han inte, och påminner Elisabeth att hon aldrig skall sätta sig i skuld. Han har i alla 
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fall 2000 kronor i plånboken, och Elisabeth får dessa och åker sedan direkt till bingohallen. 

Där förlorar hon alla pengar, och en kvinna råder Elisabeth att istället bege sig till de stora 

bingohallarna inne i stan, eftersom det är där som de stora pengarna finns. På jobbet ljuger 

Elisabeth för Päivi, och ber henne täcka upp för henne inför Leif och säga att Elisabeth skall 

följa med henne till landet. Hon säger till Päivi att hon har träffat en älskare- en man från 

Senegal som pratar mycket bra svenska. Efter viss tvekan svarar Päivi att det är ok, hon kan 

ljuga. 

 

Nu börjar Elisabeth att bli desperat att vinna pengarna till sommarstugan, så att Leif inte skall 

sakna pengarna och förlora sin dröm. Elisabeth säger hejdå till honom, och säger att hon följer 

med Päivi till landet. Hon går sedan och tömmer de sista pengarna på sparkontot, och tar in på 

ett hotell inne i stan för att spela på en stor bingohall. Väl där, spelar hon upp varenda krona. 

Hon springer ut ur bingohallen och spyr utanför. Ett par unga kvinnor går förbi och säger: ”Fy 

fan vad äckligt, jävla kärring”. När hon sedan återvänder hem har Leif lagat en romantisk 

middag för att fira att huset är deras, köpet är klart. Elisabeth bryter ihop och gråter, skyller på 

hormonerna. 

 

Elisabeths pappa ligger sedan i koma, och nu är döden nära. Elisabeth kommer dit och stjäl 

med sig allt som finns av värde: pengar, smycken, pokaler, klockor etc. Hon beger sig sedan 

till pantbanken där hon får 5000 kronor. Med dessa pengar åker hon till bingohallen och spe-

lar bort allting. Under tiden som hon spelar bingo ringer mobilen, men Elisabeth avfärdar 

samtalet. Det samtalet varifrån sjukhemmet, som ville tala om att döden för hennes pappa var 

nära. När Elisabeth slår på mobilen igen, när hon spelat klart förstår hon vad hon gjort. Hon 

missade att finnas till hands när pappan dog, som hon lovat honom. När Elisabeth kommer 

fram till sjukhemmet är han redan död. Hon tar medicinerna från pappan som den nye läkaren 

från Senegal skrivit ut, sätter sig på bussen och åker ut i skogen. På bussen finns en grupp 

studenter som firar och sjunger. Elisabeth sätter sig i en vacker solig skogsglänta, sväljer alla 

tabletterna och bestämmer sig för att dö. 

 

Studenterna som firar i en park en bit bort hittar henne, och Elisabeth hamnar på sjukhus. Leif 

anländer till sjukhuset, och kysser henne där hon ligger. Han får sedan gå in till läkaren för att 

få veta vad det är för fel på Elisabeth. Läkaren förklarar, och Leif ser så förvånad ut- han har 

inte misstänkt eller förstått någonting. Väl hemma i lägenheten får Leif ensam ett utbrott av 

sorg och ilska. 
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Elisabeth får sedan träffa en psykolog som speglar henne. Elisabeth är mycket ledsen och har 

lurat och bedragit de människor som betyder mest för henne, och spelat bort pengarna som 

Leif sett så mycket fram emot att använda till sin sommarstugedröm. Lena säger att det var 

synd: ”Gud, vad synd att de hittade mig!”, men läkaren menar att det ändå var bra, nu har hon 

nått botten, och att det kan bli bra även om hon har svårt att se det just nu. När Elisabeth be-

rättar om alla de hemska saker som hon har gjort möter läkaren henne med att det brukar vara 

så, och att det finns hjälp att få. Hon måste också prata och berätta om allting för Leif. Leif är 

förståeligt arg, men vill ändå förstå. ”Om det ändå varit knark så hade jag kunnat förstå det”. 

Sedan säger Leif: ”Det värsta, vet vad det är? Det är inte att du har ljugit eller spelat bort alla 

pengar, utan det värsta är- att du tänkte lämna mig”. 

 

Leif säger sedan till Elisabeth att om hon lovar att göra allt hon kan, så kan relationen fortsät-

ta. Elisabeth och Leif går sedan till möten på Riksförbundet Spelberoende. Där får både de 

spelberoende och deras anhöriga hjälp och stöd. Hon får prata och berätta och får också rådet 

att hon måste prata med jobbet om sitt spelberoende. Hon ger alla sina kreditkort till Leif, 

men skäms för mycket för att våga säga någonting till jobbet, och allting ser ut att vara ganska 

bra ett tag. På ett möte hos de spelberoende säger Elisabeth att hon känner att allting är bra nu, 

hon har inget sug och är övertygad om att allt är bra. Den som leder gruppen säger då att: 

 

”det är många som har sagt så och sedan gått härifrån och börjat spela på en gång. Det gäll-

er att inse att du får kämpa med det här hela livet, du får ta en dag i taget”. 

 

Vid ett senare tillfälle blir det på jobbet Elisabeths tur att gå och köpa kaffe och tårta ur kaffe-

burken. Elisabeth får pengarna i sin hand och beger sig sedan omedelbart till en bingohall. 

Leif blir rasande när hon kommer hem och konfronterar henne. Elisabeth går sedan till leda-

ren på spelberoendegruppen, och skriker: ”Jag hatar mig själv!”, ”Jag har spelat!”. 

 

Hon säger till ledaren att hon fick ett återfall, man han avbryter henne och säger ”nej, du tog 

dig ett återfall”. ”Man tar sig ett återfall”. Elisabeth får skäll, hon borde ha berättat om sin 

spelberoendeproblematik för tre veckor sedan. Elisabeth går sedan hem till Päivi och berättar 

allting om sin problematik. Päivi blir stött, men är ändå lyssnande och förstående. Elisabeth 

ber också Päivi att hennes lön får gå direkt in på Leifs konto, men att Leif får sätta in en liten 

summa pengar på Päivis konto som Elisabeth sedan kan få av henne. Elisabeth går sedan även 

till banken och förklarar sin problematik. Hon säger också: ”Vad jag än säger, så ge mig inga 
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pengar!”. Leif kramar henne på kvällen i sängen och säger: ”Men om det händer en gång till 

så är det slut…”. Den sista scenen i avsnittet visar Elisabeth i spelberoendegruppen, hon har 

då varit fri och har inte rört en bingobricka på ett halvår. 

 

4.1 Missbruket 

Woodman beskriver i ”Den sovande Bruden” att verkliga alkoholister kan liknas vid både 

matmissbrukare och drogmissbrukare. Som jag förstår Woodman i hennes bok, beskriver hon 

mycket av missbruk utifrån matmissbruk, men att hennes teorier är tillämpbara på alla former 

av missbruk, och även olika former av manier såsom städmani, arbetsmani och dyl. Grunden 

är att missbruket har individen i sin makt, och att den makten agerar som en slags hemlighet i 

allt de gör.67

 

Elisabeth i filmen har inget kemiskt missbruk, men lider av ett spelmissbruk. Hennes omgiv-

ning är totalt omedveten om detta, eftersom hon hemlighåller det så väl genom lögner och 

manipulationer. Spelmissbruket har Elisabeth i sin makt, precis som Woodman beskriver, 

eftersom Elisabeth inte kan kontrollera sitt missbruk. Elisabeth sköter genomgående sitt jobb, 

och detta kan förklaras med Woodmans tanke om vargattityden.68 Vargattityden kräver mer 

och mer under dagen, och ylar ”jag vill!, jag vill!” under natten. Genom samhällets värde-

ringar som är grundade på arbetsetik och perfektionism, normer, ambitioner och mål- upprätt-

hålls vargattityden i den professionella djungeln, men samhället kan inte ge näring på natten 

åt den ensamme vargen.69 Detta belyses genom att Elisabeth arbetar men så fort hon får en 

rast, blir ledig på kvällar eller nätter omedelbart beger sig till bingohallen. Woodman menar 

att missbrukarens jag har blivit besatt av en demon som de inte kan kontrollera. Demonen bär 

sin mask av respektabilitet under dagen, men visar sitt verkliga ansikte under natten.70 

Woodman citerar Jungs brev till Bill Wilsson, grundaren av Anonyma Alkoholister, och hon 

belyser också de två första stegen på A.A:s program som är: 

 

- Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv 

                                                 
67 Den sovande Bruden, Woodman 1990, sid 9. 
68 Ibid sid 10 
69 Ibid sid 11 
70 Ibid sid 11 
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- Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt för-

nuft.71 

 

Woodman beskriver också att Jung ansåg att människans behov av religion är instinktuellt, ett 

naturligt behov. I avsaknad av detta tar människan till kompensation och kanske skapar sig 

egna ritualer, men eftersom de inte vet vad de håller på med kan de åkalla fel gud och falla 

offer för hans eller hennes makt, vare sig de vill eller inte. I avvisandet av världen sådan den 

är, skapar de omedvetet sin egen fiktion och försöker projicera sin egen ”heliga” värld på 

världen utanför. Resultatet blir en kollision som blir mer och mer destruktiv.72 Woodman 

skriver också: 

 

”Men vad händer, när denna medfödda andliga längtan inte struktureras inom den operson-

liga ram som kyrkan kunde erbjuda? En bulle kan inte ersätta den gudomliga oblaten. Inte 

heller kan alkohol ersätta den gudomliga anden och inte kan självsvält ersätta den religiösa 

fastan. När våra animaliska och andliga signaler blir hopblandade blir resultatet ett under-

ligt beteende. Tomheten gnager och vargen styrker omkring, ända tills något slags ritual utfö-

res. Om det är en tvångsritual, kan den, med en orkans styrka, suga sitt offer huvudstupa in i 

omedvetenhet. Den andliga hungern fångas in i det demoniska, om den inte får näring av det 

heliga.”73

 

Om jag tolkar Woodman rätt, så kan alltså stora delar av ett missbruk förklaras med avsakna-

den av en religion eller en andlighet. Elisabeths spelmissbruk skulle mot denna förklarings-

bakgrund kunna ses som ett offer både för samhällets värderingar, och för avsaknaden av en 

förankring i någon form av religion eller andlighet. 

 

4.2 Den feminina principen 
Woodman menar att det som saknas i missbrukarens liv är balansen som skulle kunna åter-

ställa livskvalitén. Den maskulina principen som är rationell, målorienterad och perfektionis-

tisk måste balanseras av den feminina principen.74 Woodman betonar att i psykologisk me-

ning har maskulin och feminin ingenting att göra med att vara instängd i en manlig eller 

                                                 
71 Ibid sid 30 
72 Ibid sid 34 
73 Ibid sid 35 
74 Ibid sid 11 
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kvinnlig kropp, utan härleds istället åt animus och anima-principen. Hon menar att med posi-

tiv maskulin energi, kan jaget disciplinera sig för att använda sig av sina gåvor, fysiska, andli-

ga och intellektuella. Ju mer denna energi mognar och utvecklas, desto mindre stelt och mer 

flexibelt blir det.75 Den feminina energin beskrivs som ”en väldig ocean av evigt varande”76 

Den är älskande, och om kärleken penetreras av det positivt maskulina frigörs krafter till att 

flyta in i livet med ett konstant flöde av nytt hopp, ny tro och nya dimensioner i kärleken.77 

Woodman menar att goda seglare i livets stormar använder sitt jag för att särskilja i vilka situ-

ationer som de ska använda sig av sin feminina respektive maskulina sida, och deras jag är 

moget nog att segla med vågornas och vindarnas kraft. Detta jag kan endast bli moget nog om 

det stöds av kroppens vishet, som har direkt kontakt med instinkterna. Woodman menar att 

utan samspelet mellan kropp och själ bli kroppen fånge.78

 

Som jag tolkar Woodman, har alltså en missbrukare en form av ”avbruten” kontakt mellan 

sina olika sidor såsom de maskulina och feminina sidorna, och emellan kropp, själ och in-

stinkter. Om man analyserar Elisabeth ur denna vinkel så är hon någonstans väldigt målorien-

terad - hon både ljuger, stjäl, riskerar och bedrar - för att få spela. Hon går över alla normer 

och principer i jakten på spelet, och kanske drömmen om den högsta vinsten. Elisabeth arbe-

tar- och därefter beger hon sig till bingohallarna. Det finns med andra ord ingen plats för nå-

got ”varande”. Jag undrar också vilken betydelse det har att hennes pappa- som hon har en 

intim och nära relation med- ligger för döden medan hennes spelmissbruk accelererar allt mer. 

Om Elisabeth har ett faderskomplex, kan man tänka sig att ett negativt faderskomplex och en 

negativ maskulin princip på ett omedvetet plan driver henne att spela. Kanske ”spela bort” 

pappa och allt som tillhör honom, när han nu skall dö? Den högsta vinsten skulle vara att pap-

pa lever vidare, vilket hon vet att han inte kommer att göra. 

 

Woodman tar upp följande citat av Marie-Louise Von Franz: 

 

”I en modern kvinnas drömmar, representerar vargen ofta animus, eller den uppslukande 

attityd som kvinnor ibland har, när de är besatta av animus…. Vargen representerar den om-

dömeslösa lusten i att sluka allt och alla…. (och) som är så tydlig i många av de neuroser, 
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76 Ibid sid 14 
77 Ibid sid 14 
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där personen förblivit infantil på grund av en olycklig barndom. Det är inte DE som vill det, 

det är VARGEN, som vill det. Deras VARG blir aldrig tillfredsställd, vilket ger dessa männi-

skor en känsla av en konstant förbittrad otillfredsställelse… Vargen kallas LYKOS - ljus, (vil-

ket kan bli resultatet) när begäret kan behärskas och energin styras mot sitt rätta mål.”79

 

Vargsyndromet uppenbarar sig t.ex. när pendeln ökar sitt impulsmoment och energin alterne-

rar mellan mattvång i privatlivet och yrkeslivets prestationstvång.80 Nu vet man inte vilken 

slags barndom Elisabeth har haft; men jag tolkar det som om Elisabeths vargsyndrom utifrån 

denna bild blir hennes spelande och spelmissbruk. 

 

Woodman menar att kvinnor idag skördar resultatet av generationers våldtäkt. Hon menar att 

mormödrar och mödrar har rättat sig efter patriarkaliska värderingar så till den grad att de 

utplånat sin egen kvinnlighet. Modern som avvisar sitt eget feminina medvetande kan inte se 

barnet i dess blivande, och hon kan inte tillåta det att leva sitt eget operfekta liv i sin egen 

operfekta värld. När kvinnan förleds av sina egna perfektionistiska normer och utan sin femi-

nina identitet, längtar hon medvetet eller omedvetet efter en väg ut ur fängelset.81

 

Som jag tolkar Woodman, så måste jaget också erkänna självet. När detta sker projiceras det 

inte i form av yttre perfektionskrav. När jaget är fångat i en dominerande inflation, förnekas 

den inre verkligheten, och så länge vi projicerar på den kollektiva världen - institutioner, me-

dia och samhälle, tillåter vi oss själva att besmittas av främmande element. Om självet istället 

blir medvetet, finns auktoriteten inom oss själva. Att vara sann mot självet innebär att försöka 

ge uttryck för den så unikt som möjligt. Att älska inifrån istället för att acceptera främmande 

normer, som inte tar hänsyn till vårt innersta väsen. När man strävar efter perfektion, dödar 

man kärleken eftersom perfektionen inte erkänner det mänskliga, och hur mycket jaget än 

anstränger sig kan det inte nå sitt perfektionsideal, eftersom det finns en annan, inre verklig-

het, enligt Woodman. Bara genom att öppna oss själva för vår inre verklighet, kan vi öppna 

oss för kärlekens gåva.82 Woodman menar att det äkta och sant feminina är kärlekens boning, 

och att det äkta och sant maskulina är den ande som i det evigt okända söker efter en mening. 

Det paradoxala självet innefattar både det feminina och det maskulina, och om dessa projice-
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ras på den yttre världen upphör transcendensen att existera, och självet och den inre helheten 

förstenas. Utan den äkta feminina kärleken och den äkta maskulina anden, finns inget inre liv. 

I försöken att skapa en yttre perfektion och att konkretisera våra omedvetna inre ideal, dödas 

den inre kreativa fantasin och livet tvingas in i stelnande former. För att bli fri måste vi krossa 

stenbilderna och tillåta livet och kärleken att flöda, enligt Woodman.83

 

Återupprättandet av de feminina principerna innebär bland annat ett ansvarstagande för krop-

pen, så att den kan ge uttryck för sin inre visdom genom att hitta kroppens naturliga rytm: att 

gå, att se, att uppleva med förnyad känslighet och att återfinna det som en gång var våran 

födslorätt och gåva från gudinnan. Den feminina principen innebär också ett ansvar att vara 

trogen sig själv, och ett ansvar för vem jag är. Det handlar inte om att se vad jag inte gör, inte 

för hur jag tycks vara eller för vad jag uträttar, utan istället att fråga sig själv vem jag är, vad 

som är mina värderingar, och vilka mina känslor är osv. Woodman kallar detta för att diffe-

rentiera det feminina, att arbeta med dessa frågor varje dag. Denna process gör kvinnan till 

Jungfru-kvinnan, den kvinna som är som hon är. Genom detta kan hon leva, utvecklas och 

vara sig själv.84 Kraften har enligt Woodman sitt ursprung i det arketypiskt feminina, den sto-

ra modern, med båda ljusa och mörka aspekter. Woodman uppfattar gudinnan som rörelsen i 

spiralen, och rör sig som så mycket annat i naturen i sin cykel. Gudinnan rör sig genom både 

ljus och mörker, genom död och uppståndelse. Hon lever kreativt, spontant och medvetet. 

 

Gudinnan älskar med hela sin varelse, och genom detta blir hennes sårbarhet hennes styrka. 

För dem som inte älskar henne uppfattas detta som motsägelsefullt, för dem som älskar henne 

blir det en paradox. Woodman menar med detta att för att vi skall kunna leva på ett fullödigt 

vis, måste arketyperna låta sin energi strömma in i jaget. Hela tiden måste det ske en dialog 

mellan det medvetna och det omedvetna, för att vi skall leva kreativt. Viktigt blir det därför 

att erkänna, när vi har förlorat kontakten med våra arketypiska grundvalar. I dessa skeenden 

är det vanligt med drömmar om raserade husgrunder, översvämmade källare, underjordiska 

parkeringshus etc. och blir tecknet på att det är våran uppgift att stiga ned och göra något åt 

det kaos härskar där nere.85

 

                                                 
83 Ibid sid 236-237. 
84 Ibid sid 159 
85 Ibid sid 160 
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Om jag tolkar Woodman rätt, så måste Elisabeth göra upp med sin komplexa animus. Hon 

måste försöka se vem han är och hur han påverkar henne. Hon måste också återupprätta sig 

själv genom att göra upp med de bilder som hon bär med sig om hur livet skall och borde vara 

- perfektionismtanken. Vad är det hon vill egentligen? Vad i hennes liv är egentligen bara 

gamla patriarkaliska värderingar om hur livet skall vara, och vilka är de bilder som hon fått 

över sig? Hon måste också hitta en bättre balans mellan de maskulina och feminina aspekter-

na inom sig själv, så att hon kan hitta ett bättre energiflöde i livet. Om hon kan använda sig av 

dessa krafter på ett mer balanserat sätt, så blir de istället konstruktiva och medvetet användba-

ra i olika situationer. Hon måste också medvetandegöras om vilka krafter och arketyper som 

påverkar och styr henne. Är det den negativa modern, som gör att plikt och arbete är det enda 

riktiga och det lustfyllda blir farligt? Pendeln skulle då kunna tänkas slå över så att Elisabeths 

inre riktigt skriker efter roligt, slösigt och spännande? Eller är det den negativa fadern där 

Elisabeth ses som den eviga lilla pappas flicka, och att spelandet blir hennes sätt att göra re-

volt mot pappas bild av henne? 

 

Min slutsats blir att Elisabeths missbruk utifrån Woodmans teorier både kan härledas till av-

saknad av religion och andlighet, brist på medvetande om vilka komplex och arketyper som 

påverkar henne, och en brist på förankring i det feminina medvetandet. 
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5. Resultat III 
I denna del vill jag återkoppla till det feminina medvetandet och belysa ett par viktiga kom-

ponenter i en kvinnas individuationsprocess och utveckling utifrån Jungianska teorier enligt 

Woodman. 

 

5.1 Vägar till det feminina medvetandet 
Woodman beskriver i ”Att lämna fadershuset”86 köksarbetet. Hon förklarar köksarbetet som 

det ankare som sker i pendlingen mellan ljus och mörker, och handlar om att uthärda spän-

ningen mellan det som är förbi och det som komma skall. Det handlar också om att kunna 

medvetandegöra och integrera dem när de möts. Detta är en process som pågår hela livet. 

 

Det inre maskulina är en del av oss själva, även om det inte känns så, menar Woodman. Den-

na maskulina energi kan i drömmarna uppträda som ett monster och kan personifieras som 

”en karismatisk luden man från skogarna”.87 Många kvinnor kan uppfatta denna kraft som så 

skräckinjagande att de vägrar att erkänna eller att ha kontakt med den. Tillsammans med ho-

nom uppträder ofta skökan Maria Magdalena, vilket innebär att två av de mest högspända 

energierna har trängts bort och lever sina liv i våra omedvetna skogar. Så länge de är omed-

vetna och bortträngda utgör de också den energi som ligger bakom många av våra missbruk 

enligt Woodman. Hon menar att den energi som inte finner ett skapande utlopp lätt omvand-

las till destruktivitet.88 Woodman menar vidare att när en kvinna accepterar en mans arkety-

piska projektion förblir hon fångad i en manlig verklighetsuppfattning och blir antingen iden-

tifierad med hans andliga perfektionsideal eller med hans bild av ett ständigt tillgängligt sex-

objekt, vilket innebär att hon blir avskuren från den erotiska, mörka och jordbundna skuggan i 

sin egen kropp.89 Många människor får sin första örfil när de upptäcker att deras eget äkten-

skap är på väg att upprepa samma mönster som deras föräldrar enligt Woodman, och denna 

insikt kan bli drivkraften till att försöka förstå vilken omedveten dynamik som har tagit mak-

ten över deras liv. Woodman tar också upp Jungs tanke om att vi alltid konfronteras med allt 

det som vi inte gjort oss medvetna om. Det gäller då att tålmodigt bygga upp sitt Jag tills de är 

så starka att de kan börja kommunicera med de omedvetna energier som kan föra dem framåt 

i utvecklingen. Detta Jag är filtret mellan yttre och inre, och mellan medvetet och omedvetet. 
                                                 
86 Woodman, Marion. Centrum för Jungiansk Psykologi, 1996 
87 Att lämna fadershuset, sid 28 
88 Ibid sid 28 
89 Ibid sid 29 
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Om Jaget inte är moget för en dialog till det omedvetna, kollapsar det gärna under trycket från 

komplexen och resultatet blir ofta någon form av missbruk.90 Hjältinnans uppgift består i att 

bryta sig ur sitt omedvetna faderskomplex för att personligen tillägna sig sitt intellekt och sin 

ande (solljuset), och att sedan bryta sig ur sitt omedvetna moderskomplex för att tillägna sig 

sin kropp och sin själ (månsken) för att till sist kunna uppfatta sig som en del av en större hel-

het (stjärnljus).91 Woodman beskriver att i början av resan har det sköra feminina sällskap 

med det sköra maskulina, och det svaga feminina fruktar den maskulina tyrannen, medan det 

svaga maskulina fruktar den feminina manslukerskan. I dessa fall menar Woodman att båda 

har slagits ned av makten och följs åt av sina egna förtryckare i det omedvetna.92

 

Hur kan man då göra om man vill kasta av sig den gamla patriarkat - getskinnet? Att undvika 

konfrontation innebär inte att patriarkaten vare sig inuti eller utanför förändras, menar 

Woodman. Istället behövs det köksarbete som innebär att kämpa, hålla fast, reflektera och 

tålmodigt gestalta, vilket leder till initiering. När vi rensar ut våra brustna förhoppningar och 

övermodiga ideal, innebär det att släppa taget om den gamla världen och samtidigt vårda sig 

om den nya energi som flödar fram ur livets källa. Denna kraft och källa uppfattas universellt 

som feminin enligt Woodman, och dess befriande energi är så enorm och kaotisk att den 

mänskliga identiteten tenderar att upplösas, och att återvända till källan kan tillfälligt resultera 

i en förlust av jaget, kanske tom. en psykos. Männens fruktan för det feminina beskrivs vara 

densamma som att förlora hela sin manliga identitet i källan. Även kvinnan kan uppleva att 

hennes jag utplånas när hon kommer i kontakt med sin kreativa matrix, speciellt om hon be-

finner sig i ett tidigt skede av den inre resan när hennes jag är svagt. Inbrytningar från det 

omedvetna kan spränga jag- behållaren.93 Ett träget köksarbete som samtliga djur, demoner 

och änglar måste genomgå i den transformerande elden i köket är alltså mycket betydelsefullt 

menar Woodman. Woodman tar också upp Jungs bild av arketypen. Jung såg arketypen med 

två poler- varav den ena infraröda - representerade energin som tar sig uttryck i instinkternas 

och kroppsymptomens dynamik. Vid den andra polen - den ultravioletta - kommer energin till 

uttryck genom en andlig dynamik i form av bilder, drömmar och fantasier. Omvandlingen av 

denna energi kallade Jung för den avgörande transformationen, och var enligt honom grunden 

för all kultur och civilisation. Woodman menar att man före Jungs tid såg transformationen 

                                                 
90 Ibid sid 195 
91 Ibid sid 29 
92 Ibid sid 29 
93 Ibid sid 29 
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som ett gudomligt ingripande, en form av nåd. Jung såg istället transformationen som ett in-

gripande inifrån, som en inre kraft som transformerade från rå instinkt till ande. I detta skede 

kan man uppleva ett ångestfyllt kaos, göra motstånd, vidmakthålla spänningen, falla ned i ett 

nytt kaos- därefter bryter det nya energimönstret igenom. Individen måste följa energiflödets 

nya bana för att växa. Alternativet är att underordna sig de kvävande föräldrakomplexen och 

att regrediera - vilket alstrar depressioner, neuroser och hypokondrier, menar Woodman.94

 

Den psykiska skräcken att bryta invanda mönster och vanor är stor, och kaos hotar. För alla de 

män och kvinnor som gömmer sin osäkerhet bakom en mer eller mindre konstruerad ordning 

innebär resans första fas att de måste etablera en kontakt med den inre kungen, och frågor som 

”Vad skall folk säga?”, ”Vad väntar sig folk?” är vanliga, enligt Woodman.95

 

Hur skall vi då finna oss själva och få reda på vart vi är på väg? För att kunna lämna fadershu-

set, och inte gå direkt in i ett annat, måste vi utveckla självtillit enligt Woodman. Patriarkatet 

har ingen respekt för den inre världen eller någon tid för fantasier. Vi måste laga en brödsop-

pa. Brödsoppan innebär att vi skapar våran egen förbindelse till vår egen livskälla: genom att 

tänka, måla, skriva, sjunga och dansa. Med detta offrar vi den energi som vi inte kan hålla 

kvar i vår fysiska existens och uttrycker den i former som bäst motsvarar dess andliga inne-

börd.96 När patriarkatet börjar spricka, menar Woodman att både kvinnor och män blir rädda 

för att mista sin makt, och börjar därför använda den hänsynslöst eftersom deras identitet är 

identisk med deras makt. Hon menar att skräcken för att vara ingen och raseriet mot dem som 

vägrar vara slavar ageras ut i våra hem, på våra gator, i regeringar och i kaotiska förlopp över 

hela världen. Kvinnor över hela världen fruktar repressalier eftersom de vet att den aggression 

som föds ur fruktan, impotens och identitetsförlust är mordisk.97 Woodman menar att för att 

vi skall bli så starka som möjligt måste vi sträva efter att bli så äkta som möjligt. Om vi inte 

tar oss tid att laga brödsoppa och stå i kontakt med de nya bilder som kommer ur våra krop-

par, så kommer vi också att sakna ingångar till oss själva, och med detta kan vi inte heller få 

kontakt med den gudomliga energi som kan förvandla oss och skapa en ny ordning med kär-

lek istället för makt, enligt Woodman. 

                                                 
94 Ibid sid 348 
95 Ibid sid 30 
96 Ibid sid 33 
97 Ibid sid 34 
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Att släppa kontrollen och börja det mödosamma arbetet med att dra tillbaka projektionerna, 

att erkänna sitt eget ljus och sitt eget mörker kan innebära att man känner sig både trist och 

ensam. De kontakter som har hållit oss fångna i ett föråldrat kontrollsystem bryts, men öppnar 

samtidigt upp för de kontakter som befriar oss.98 Woodman menar att när vi låter vår sanning 

som låter vår femininitet att blomma, upptäcker vi efter hand vår egen kung.99

 

Förbundet med det inre maskulina - i relationen med kungen - utgör en grund för en fast fe-

minin ståndpunkt. I det yttre kan det ge kvinnan den jagstyrka som hon behöver för att kunna 

agera utifrån hennes månmedvetande, förankrat i hennes egna känslor och kropp, medan det i 

det inre kan hjälpa henne att vårda om de bilder som berör henne och kan tala om för henne 

vem hon är. I detta förbund med brudgummen frigörs kvinnan från naturens omedvetenhet 

och från föräldrakomplexen.100

 

Woodman menar att när det feminina kan öppna sig för sin egen skapande eld, kan kvinnan 

smida sig en flexibel och stark behållare som gör att hon kan hålla fast vid sin egen känsla och 

hålla samman motpolerna. Med detta lever inte skökan åtskild från jungfrun, och sexualiteten 

är inte längre åtskild från andligheten, och det medvetna är inte åtskilt från det omedvetna. 

Inte heller står den goda modern i motsatsförhållande till den onda modern, eller den dåliga 

fadern i motsatsförhållande till den goda fadern.101

 

För både Marianne och Elisabeth i avsnitten - och för alla kvinnor i sin individuation - blir det 

utifrån ett Jungianskt perspektiv och enligt Woodmans teorier, viktigt att frigöra sig och finna 

sin egen väg till det feminina medvetandet för att bli hela människor. För att kunna bli det 

förstår jag det som om varje kvinna måste göra upp med sina egna komplex och också med de 

arketyper som påverkar. Vägen i kvinnans indviduationsprocess innebär också att göra upp 

med gamla mönster och gamla normer och värderingar, som fortfarande styrs av patriarkala 

värderingar om hur en kvinna skall vara. Priset för anpassning har för många kvinnor varit 

högt, och många kvinnor har förlorat sig själv och sin egen inre röst på vägen. Genom att hitta 

sin egen väg fram i det feminina medvetandet kan också kvinnor och män mötas på ett bättre 

sätt och finna ett mer sant och kärleksfullt utbyte och möte till varandra. 

                                                 
98 Ibid sid 34 
99 Ibid sid 34 
100 Ibid sid 196 
101 Ibid sid 197 
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6. Diskussion 

Det har varit ett spännande arbete att läsa och studera om den kvinnliga individuationsproces-

sen, och intressant att försöka se hur nutida Jungianska analytiker analyserar och reflekterar 

med hjälp av Jungiansk psykologi. Jag är väl medveten om detta arbetes begränsningar, och 

känner själv en avsaknad av delar som jag tycker skulle ha varit viktiga för en helhetsförståel-

se. Jag tolkar Woodman som om hon samlar alla typer av missbruk under ungefär samma 

förklaringsmodeller, dvs. komplex som har låst energier och negativt påverkande arketyper, 

avsaknad av en andlig och religiös förankring och för kvinnor svag och skör förankring i det 

feminina medvetandet. Hon beskriver t.ex. ingenting om de kemiska beroendenas effekter 

förutom den koppling som hon gör till A.A, då den beroende erkänner att den står under en 

kraft starkare än individen själv. Woodman saknar också tankar om stämplingsprocessen där 

den beroende bekräftas negativt av sin omgivning, självkänslan sjunker etc. i en neråtgående 

spiral. På vissa sätt berör hon individen, som i fallen av hennes analysander i ”Att lämna fa-

dershuset”, utifrån deras dagböcker, berättelser och drömmar. På andra sätt saknar jag detta, 

eftersom hon tenderar att på olika sätt ge alla missbrukare ungefär samma orsaksförklaringar. 

Jag anser att Woodmans teorier är mycket intressanta och väl användbara, men är för enkla 

för att kunna användas på alla missbrukare. I mina ögon är missbrukare individer med indivi-

duella orsaker till varför de börjat missbruka. Inte desto mindre anser jag att hennes teorier 

skulle kunna vara viktiga delar i en behandling, då jag tror att många människor lider brist på 

andlig förankring i någon form. Teorierna är ur detta perspektiv viktiga. Jag tror dock att 

missbruk behöver förankras i flera perspektiv: både sociologiska, juridiska mediciniska och 

psykologiska aspekter är viktiga att ta med för att kunna få en helhetsförståelse för missbruk, 

och jag tror att missbruk är mångfasetterat och komplext med multikausala orsaker och effek-

ter. Det finns t.ex. olika sorter av missbruk även inom samma område, t.ex. alkohol, vilket 

skulle kunna innebära ett behov av varierande förklaringsgrunder. Jag tror också att man i 

försöken att förstå missbruk- speciellt kvinnligt missbruk- måste se till kvinnans/ kvinnors 

livsvillkor i allmänhet såsom hennes förhållande till offentlighet, stereotypa bilder av kvinnor, 

kvinnors förhållande till samhälle, arbete, barn och familjeliv etc. vilket Woodman gör i vissa 

delar, eftersom hon beskriver det förtryckande patriarkatet och dess ödesdigra konsekvenser 

för kvinnor, vilket jag anser är viktigt. Det blir viktigt att tänka på att hänsyn måste tas till 

skilda behandlingsfaktorer för män och kvinnor, eftersom den kvinnliga missbrukaren ofta är 

dubbelt förtryckt - både som missbrukare men också som kvinna. Den kvinnliga missbrukaren 
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blir ofta hårdare bedömd av de rådande stereotyperna i samhället av hur en kvinna ”skall 

vara”. Exempel på detta är hur illa berusade kvinnor ses. 

 

I Woodmans tankar och teorier om det feminina medvetandet finns också så mycket använd-

bart, men även där finns aspekter som jag saknar. För en kvinna som har det relativt ordnat 

runt omkring sig, finns det möjligheter att ägna sig åt personlig utveckling och använda sig av 

olika uttrycksmetoder för att utveckla sitt inre själsliv, granska sina mönster och sina förhåll-

ningssätt till den yttre världen. För en kvinna som lever under knappa omständigheter med 

fyra barn och en bråkig karl i ett slumområde, är det inte lika lättåtkomligt att ägna sig åt per-

sonlig utveckling och en yttre och inre granskning av vilka mönster som hon fastnat i. Min 

tanke med detta är att Woodman glömmer att placera in kvinnor i olika situationer socialt, 

kulturellt, historiskt och individuellt. Frågan är om det är möjligt att generalisera missbrukare 

och speciellt kvinnliga missbrukare, därvid blir också social- och klasstillhörighet av intresse, 

något som jag inte upplever att Woodman tar med i beräkningarna. Det har visat sig i annan 

forskning102 att många missbrukare redan under barn och ungdomstiden har vuxit upp under 

svaga och knappa sociala och ekonomiska förhållanden, ofta har haft en otrygg uppväxt med 

inslag av olika oroligheter etc. Detta kan vara mönster som följer dem upp i vuxen ålder. Frå-

gan blir då vilken möjlighet som dessa individer har till terapi etc. De svaga och marginalise-

rade grupperna och individerna som oftast behöver hjälpen mest, har många gånger minst 

möjligheter - i fråga om tid, pengar och personlig utveckling. 

 

Woodman nämner psykos och neuros på vissa ställen, men lämnar inga ytterligare förklar-

ingsmodeller. Psykiska problem överlag behandlas inte, och jag saknar hanterings och be-

handlingsfrågan: Hur skall diverse symtom och problem behandlas? Vad finns det för meto-

der förutom de individuella uttrycksmetoderna som en kvinna kan använda sig av när hon 

befinner sig i kris? Om jag tolkar Jung rätt, så skall neuros ses positivt och som en potentiell 

vägvisare till personlig utveckling, men fram tills den kan uppfattas så av en individ, anser jag 

att det behövs modeller och riktlinjer avseende olika skeden, gradskillnader och övergångar 

för varje fenomen, för att både omgivning och individen själv skall kunna sig trygg och veta 

vad som händer. För en del kvinnor gäller fortfarande Maslows behovstrappa- inte lätt att 

fundera över vem man är när de fyra barnen skall ha mat och kylskåpet är tomt. Likväl tror 

jag att alla kvinnor har ett behov av att finna sig själv och ett visst behov av självförverkli-

                                                 
102 Se exempelvis Könsperspektiv på Missbruk Leissner, Tom & Hedin Ulla- Carin (2002) 
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gande och individuell utveckling. Vad som skulle kunna vara intressant vore om Woodman 

skrev en form av lexikon eller en bok med ett uppslagsverks-liknande upplägg, där hon också 

översiktligt behandlade exempelvis psykologiska utvecklingsstadier, kris, depression, vrede, 

liknande ett ”traditionellt” psykodynamiskt lexikon, med översiktliga förklaringar där man 

sedan kunde penetrera symtom och individ mer ingående och specifikt utifrån vissa riktlinjer 

och tankegångar. Ibland har det varit svårt att följa Woodmans röda tanketrådar eftersom hon 

växlar snabbt mellan att behandla religiösa fenomen och kopplingar, drömmar hos hennes 

analysander, samhällsproblem och individuella komplex såsom faders- och modersarketypen. 

Vissa avsnitt har jag fått läsa flera gånger för att försöka förstå och koppla samman hennes 

teorier på ett begripligt sätt. 

 

Intressant och givande har dock arbetet varit, och det finns flera aspekter i den kvinnliga indi-

viduationsprocessen och vägar till det feminina medvetandet som är oerhört tänkvärda och 

värdefulla, inte minst i just det moderna och stressade västerländska samhälle som jag uppfat-

tar att Woodman utgår ifrån. Intressant vore att också att försöka förstå Woodmans teorier i 

ett kulturellt perspektiv- hur ser t.ex. den kvinnliga individuationsprocessen ut i Iran eller i 

Eritrea? Vad ligger tyngdpunkterna psykologiskt sett för en kvinna ur en helt annan kultur? 

 

Någon tråd av detta är det som Shinoda-Bolen funnit kopplingen och de gemensamma näm-

narna för, när hon använder sig av de tretusen år gamla grekiska myterna, som är i en helt 

annan tid och en helt annan kultur, för att kunna göra dessa myter användbara för en kvinna 

av dagens samhälle. Många forskare103 betonar vikten av att kvinnor med missbruk behöver 

andra starka kvinnliga förebilder, och de behöver också få utveckla sina band med andra 

kvinnor. Den kvinnliga kollektiva gemenskapen kan ibland vara av avgörande betydelse för 

att lyckas avsluta sitt missbruk. Shinoda-Bolen har beskrivit starka förebilder på ett inspire-

rande, kategoriserat och lättförståeligt sätt, och jag är så fascinerad över hennes sätt att väcka 

intresse och förståelse inför att dessa myter och arketyper fortfarande är så fulla av liv, och så 

användbara både som förebilder och som förståelsebakgrunder till kvinnors individuella och 

unika liv, och min åsikt är att de kan vara både relevanta och tänkvärda för olika kvinnor. 

 

                                                 
103 Se exempelvis Könsperspektiv på Missbruk 
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1.Inledning

Kvinnors liv och relationer i olika sociala, kulturella, psykologiska och historiska perspektiv och sammanhang har alltid intresserat mig. Kvinnor har genom tiderna fått kämpa med många mångbottnade problem som är förknippade med varandra: politiskt, ekonomiskt, samhälleligt, familjärt och individuellt. Varje kvinna har också i sin tids kulturella och normativa sfär fått lov att anpassa sig, ibland till priset av sina egna drömmar, visioner och förhoppningar om livet. Hur kan en kvinna idag finna vägen fram till sin egen livsmening och mål när livet inte blir som hon tänkt sig?



Syfte och frågeställningar



Syftet med denna uppsats är att undersöka och granska hur vissa utvalda delar av den jungianska psykologin kan appliceras och förstås på två vanliga problem som kvinnor kan uppleva.



Mina frågeställningar har varit följande:



		På vilket sätt kan grekisk gudinnemytologi tolkad ur ett jungianskt psykologiskt perspektiv appliceras och användas på två kvinnor av dagens samhälle?



Hur kan delar av missbruk med avseende på dessa båda kvinnor förklaras med hjälp av jungianskt perspektiv?

Vilken roll kan det feminina medvetandet spela i avseende på hur dessa kvinnor upplever sig själva och sin omvärld?



Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa mig och fokusera på de områden som rör kvinnor och kvinnors liv, även om de författare som jag har använt mig av i vissa avsnitt har menat att tankegångarna är lika applicerbara och intressanta för och på en man. Jag har dock valt att utgå från ett kvinnoperspektiv, eftersom min undersökning också har utgått ifrån två kvinnor.



Jag har valt att inte gå in i drömtolkning och drömmars betydelse och inverkan på grund av arbetets omfattning. Jag har också valt att inte använda mig av eller härleda fenomen till sagotolkning, förutom de delar som den grekiska gudinnemytologin står för. Även detta har jag valt att avgränsa för att arbetet annars skulle ha nödgats att få en annan inriktning och dimension. Jag har valt att bara ta upp de delar som är relevanta för mina två fall för att arbetet inte skulle bli för omfattande. Jag är också medveten om att detta arbete har en begränsning i form av att arketypteorin kunde ha utvecklats mera, men även i detta fall har jag valt att avgränsa mig eftersom dimensionerna av detta arbete inte tillåter detta. Att jag har valt att ta upp jungianska forskare innebär också att jag har valt att inte ta upp och vidröra tex. annan forskning inom missbruksområdet, eller inom området kvinnopsykologi av samma orsaker som ovan.



Metod

Jag har valt att läsa, studera och granska den litteratur som funnits tillgänglig för att söka bakgrund och teori till mina frågeställningar. Den litteratur som jag har använt mig av har- förutom Emma Jung- varit skriven och behandlat kvinnor i nutid och ur ett västerländskt perspektiv. Jag har i huvudsak valt att koncentrera mig på författare som är jungianska analytiker och som också har haft ett utgångsläge i sina böcker där de i huvudsak har utgått från ett kvinnoperspektiv. En av författarna som jag använder mig av är Marion Woodman. Woodman har skrivit flera böcker som handlar om kvinnlig individuation och relationen mellan kvinna- man. Woodman är yrkesverksam jungiansk analytiker och författare bosatt och verksam i Canada. Hon har skrivit flera böcker bland annat ”Den misshandlade brudgummen” (1990), ”Den havande jungfrun”(1992) mfl.



Två av de böcker som jag har använt mig av som i denna uppsats är hennes böcker ”Att lämna fadershuset” (1996) samt ”Den sovande bruden”( 1982). ”Att lämna fadershuset” är en bok som handlar om att söka vägen fram till det feminina medvetandet , medan ”Den sovande bruden” är en bok som behandlar tvångssymptom och missbruk av olika slag.



En annan bok som jag har använt mig av är ”Gudinnorna inom oss”(1984) skriven av Jean Shinoda-Bolen. Hon skriver om arketypiska mönster i det feminina psyket som användbara verktyg för att beskriva och analysera beteendemönster och personlighetsdrag, vilket kan hjälpa kvinnor att utveckla styrka och kraft inom oss själva och också de kvaliteér som vi saknar och behöver utveckla. De olika gudinnorna som Bolen tar upp i boken- Artemis, Persefone, Hestia mfl- har olika personlighetdrag och kvaliteér som idag är lika aktuella som för tre tusen år sedan. Bolen menar att kunskap om gudinnorna ger kvinnor möjlighet att förstå sig själva och sina relationer till män, kvinnor, föräldrar, älskare och barn. Hon menar också att gudinnemönster kan ge insikt om vad det är som fungerar som drivkraft eller hinder för vissa kvinnor, men inte för andra.

Jag har sedan valt ut två kvinnor i en dramaserie som producerades och sändes i Sveriges television någon gång mellan 1998-1999. Denna serie hette ”En dag i taget”, och jag tror det var en serie på fem avsnitt under en femveckorsperiod. Jag lyckades spela in fyra av dessa. Serien var enskilda avsnitt med dramatiseringar av vår tids vanligt förekommande problem, såsom ADHD, Alkoholism, spelmissbruk, sexmissbruk, stress och utbrändhet. Avsnitten speglade både individen som bärare av problem, men också dess omgivning. Individerna i dessa dramatiseringar grep mig mycket, och jag har genom åren sett avsnitten vid ett antal tillfällen och funderat mycket över dem. Jag har valt ut två av dessa avsnitt som behandlar två olika kvinnor i olika livssituationer, för att söka svar på mina frågeställningar. Genom att granska teorierna och sedan kvinnorna i de två olika avsnitten, har jag sedan valt att applicera och försöka använda och förstå teorierna med utgångsläge i dessa kvinnors situation.



Forskningsöversikt

I ”Människan och hennes symboler” (1964) förklarar M-L von Franz i hennes avsnitt om individuationsprocessen att C.G Jung utifrån observationer och tolkningar av drömmar upptäckte att alla drömmar i varierande grad har ett budskap till den drömmande och att de delar som ingår i en dröm också ingår i ett större nät av psykiska faktorer. Jung fann också att dessa delar i det stora hela tycktes ordna sig efter ett visst schema, och detta schema kallade Jung för individuationsprocessen. Jung menade att om man iaktar och studerar drömmarna så kan man upptäcka saker som återkommer, försvinner och kommer tillbaka på nytt. Drömlivet skapar genom detta ett slingrande mönster där individuella drag och tendenser uppenbarar sig. Enligt Jung kan man om man observerar detta under en längre tidperiod, lägga märke till en dold reglerande eller styrande tendens som resulterar i en långsamt pågående psykisk växt- individuationsprocessen. Jung skilde på ego och självet, då självet kan definieras som en inre vägledande instans, åtskilt från det medvetna jaget. Genom att utröna och tolka drömmar kan man lyssna till vad självet har att säga, vilket kan leda till en större vidd och mognad hos personligheten. Hur långt är beroende på hur mycket egot är villigt att lyssna på vad självet har att säga. M-L Von Franz beskriver egots funktion som att sprida ljus över systemet. Genom att medvetandegöra något kan det bli verkliggjort. Exempel på detta kan vara en konstnärlig begåvning som egot inte vet om, då händer heller ingenting. Endast om egot märker den kan den förverkligas enligt M-L Von Franz. Hon tar också upp liknelsen av ett tallfrö. Tallfröet innehåller det blivande trädet i latent form, men varje frö faller vid en viss tidpunkt ned på en viss plats där olika faktorer kan påverka, tex. jordmånen, stenarnas placering, markens lutning och förhållanden till sol och vindar. Tallfröets latenta totalitet reagerar på de yttre förhållandena: den sträcker sig mot solen och väjer sig för stenarna. Därigenom får tallen sin skepnad- en individuell tall växer fram som är sin helhets uppfyllelse och blir verklighet. Annars skulle tallen endast finnas som möjlighet eller en abstrakt idé. Denna process liknar den hos människan såsom hos alla levande väsen och varelser – av sig själv och i det undermedvetna- menar M-L Von Franz. Men individuationsprocessen sker endast om människan vet vad det gäller och medvetet vill samverka med den. M-L Von Franz menar dock att människan har något som inte finns i liknelsen med tallen- människans individuationsprocess är mer än bara samspelet mellan det medfödda anlaget till fullhet och de yttre öden som möter henne. Människan kan ibland känna en form av överpersonlig kraft som aktivt griper in på ett skapande sätt, då hon också kan märka att det omedvetna följer en kurs som är utstakad efter hemliga ritningar. M-L Von Franz beskriver detta som känslan av att:



”Det är som om någonting såg på mig, någonting som jag inte ser, men som ser mig- kanske den där store mannen inne i hjärtat som talar om vad han tänker om mig genom att skicka mig drömmar” Se Människan och hennes symboler 1964, sid 162



Den aktivt skapande sidan hos den psykiska kärnan kan dock endast komma till tals när egot blir befriat från sina önskningar och uträkningar och söker sig in till djupare och mindre ytliga livsformer. Egot måste lyssna uppmärksamt och överlämna sig åt den inre driften till växt utan några särskilda planer eller avsikter, och enligt M-L Von Franz borde människan liksom tallen ge efter för den mäktiga drivkraft som kommer av det inre kravet på ett unikt och skapande självförverkligande och i denna process måste man gång på gång söka sig fram till något ännu okänt. De vägledande tecknen och impulserna kommer inte från egot, utan från hela psyket och självet. Det är också meningslöst att snegla på andras utveckling eftersom varje människa i sitt självförverkligande har en unik uppgift enligt M-L Von Franz. Hon menar att ingen tall är exakt lik en annan- och på grund av dessa alla dessa variationer av både likhets och olikhetsfaktorer är det därmed svårt att generalisera de oändliga variationerna av individuationsprocessen.



En författare som har skrivit om kvinnlig individuation är Sylvia Brinton Perera i ”Inannas resa” (1981). Brinton Perera är verksam som jungiansk analytiker i New York. Perera beskriver i ”Innanas resa” , att det är en livsviktig del i moderna kvinnors sökande efter helhet, att återvända till gudinnan för att förnyas i den feminina urkällan. Det maskulint orienterade och patriarkala samhället har undertryckt våra feminina instinkter och energimönster, vilket har lett till att både män och kvinnor har tagit avstånd från gudinnan och försökt döda och lemlästa henne i hopp om att göra henne kraftlös. Genom att återknyta till gudinnan kan vi åter bli hela människor menar Brinton-Perera.



Brinton-Pereras bok är uppbyggd kring myten om Innana och Eresjkigal och författaren menar att myten är en beskrivning av ett mönster för det femininas psykologiska hälsa både hos kvinnor och män, och ger oss en modell för den friska själens förnyelserytm och visar också vägen mot helhet. Myten kan också visa på hur de undertryckta nivåerna kan lyftas fram och hur de kan få plats i ett medvetet liv och ändra våra energimönster. Brinton-Perera menar också att myten om Inanna kan vägleda oss i våran egen riskfyllda tidsålder i takt med att gudinnan upprättas och får tillbaka sin makt över kulturen i västvärlden och också hjälpa oss att skapa en ny modell för en jämlik och mer mänsklig relation mellan kvinna och man.



Clarissa Pinkola-Estés har skrivit ”Kvinnor som slår följe med vargarna” (1992). Pinkola-Estés är jungiansk analytiker och också poet och ”cantadora” dvs. en förvaltare av gamla sagor. Boken handlar om den kvinnliga individuationsprocessen som i denna bok liknas mycket med vargarnas. Pinkola-Estés menar att friska kvinnor och friska vargar har många gemensamma drag, såsom exempelvis observationsförmåga, intution och intensivt engagemang i sin avkomma, sin partner och sin flock. De har också bådablivit måltavlor för dem som vill rensa upp i den orörda naturen och i psykets vildmarker och utplåna det instinktiva. Pinkola-Estés menar att de traditionella psykologiska teorierna snart tar slut för de mer djupa och betydelsefulla frågorna för kvinnor- såsom det arketypiska, det intutiva, det sexuella, det cykliska osv. Genom att använda sig av sagor och berättelser där arketypiska mönster framträder belyser Pinkola-Estés kvinnans vägar i sin utveckling och individualprocess.



Eftersom vi lever i ett västerländskt samhälle där många tankegångar är präglade av psykodynamiska tankegångar vill jag också belysa Freud angående tankar om kvinnlig respektive manlig sexualitet. Anthony Giddens tar i ”Intimitetens omvandling - Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället” Utgiven av Nya Doxa 1995 upp Freuds tankar om den kvinnliga sexualiteten. Hörnstenen i Freuds sexualteorier är Oidipalfasen. Freud menade att pojkar har en fördel i att deras könsdelar är synliga och därmed lättare att lokalisera som källa till erotisk stimulering. Den manliga sexualiteten blir därmed ett hot för både flickor och pojkar. När penis är synlig är den också mer sårbar, och pojkens rivalitet med sin far ses som grundvalen för en extremt spänningsfylld blandning av förlust och erövring av autonomi. Den lilla flickan däremot är försatt i en djupare mening, hennes synliga brist är en del av hennes existens. Hon är redan från början berövad något, eftersom hon föddes ”kastrerad”. Hennes heterosexualitet kan endast nås på ett sekundärt sätt, eftersom hon kommer till insikt om att hon aldrig kan äga sin mor eftersom hon saknar penis. Giddens menar att utifrån Freuds teorier fanns det därmed inget ”rakt spår” till femininiteten. Anthony Gddens, sid 104



Utifrån Freuds teorier belyser Giddens också Freuds tolkning av femininiteten som intimt förknippad med narcissism. Enligt Freud har kvinnorna en narcissistisk investering i sina kroppar - som en följd av flickans reaktion på sin kastration - något som männen i stort sett saknar. Freud menade att en liten flickas penisavsaknad istället ledde till att hennes erotiska läggning blir diffus, snarare än koncentrerad på ett enda lustbringande organ som pojken. Hon ser sig själv endast återspeglad av det manliga begäret, och detta menade Freud var skälet till att kvinnans behov inte ligger så mycket åt att älska, utan snarare att ”bli älskad”. De män som kan erbjuda henne detta, blir också den man hon föredrar enligt Freuds teorier. Freud menade också att kvinnor behöver få höra att de är uppskattade och högt värderade, och då de inte tidigt i livet blivit narcissistiskt bekräftade kan de endast uppleva trygghet i den kärleksspegel som den älskade andra kan erbjuda. Giddens sid 115 Giddens menar också att utifrån Freuds teorier sågs också pojkens behov av kärlek som större och mer desperat, eftersom det låg djupare begravt. Freud menade att pojkens bekräftelse grundade sig på fallos herravälde (hävdande av social status och makt), och på det sexuella området var det episodisk sexualitet, vilket innebär ett förnekande av själva det emotionella beroende som den närs av. Giddens menar att Freuds tolkningar av den kvinnliga sexualiteten gjorde ett bestående intryck på senare psykoanalytisk litteratur. Kvinnors sexualitet kom att ses som passiv, en åsikt som också förstärkte de rådande stereotyperna. Giddens sid 116

2. Teori

Jag kommer i denna del att presentera de Jungianska teorier som jag har valt att använda mig av i min undersökning, vilka är följande: Det feminina medvetandet, Gudinnorna samt Missbruk.



2.1	Det feminina medvetandet

Woodman beskriver i ”Att lämna fadershuset”(1996), att det feminina medvetandet inte är knutet till kön, utan tillhör både män och kvinnor. Hon beskriver en bild där vi alla är människor, men samtliga är också patriarkatets barn. I detta patriarkat har den kulturella utvecklingen skett med maskulina ögon och med maskulina värden, som har urartat till ett begär av makt. Denna makt har förstört både vår maskulinitet och femininitet, eftersom vi alla drivs av båda dessa energier. För ytterligare beskrivning av det feminina medvetandet läs ”Att lämna fadershuset” (Woodman 1996) Eftersom denna uppsats behandlar delar av individuationsprocessen ur ett kvinnligt perspektiv, har jag dock valt att fokusera på just dessa aspekter.



Woodman menar att män under århundraden har projicerat ut sin inre bild av det feminina och medvetandegjort detta, vilket har lett till att de kvinnor som har anpassat sig till denna projektion har alienerat sig från sig själva och sin egen verklighet. Kvinnorna blev artefakter, snarare än människor. Eftersom en man inte har en livmoder, menar Woodman att förkroppsligandet av hans feminina aspekt skiljer sig från kvinnans.



Woodman beskriver Moderskomplexet med stort M och faderskomplexet med stort F, som två av de stora generatorerna i vårt psyke. Vare sig vi är bundna eller inte till våra föräldrar, alstrar generatorerna omedvetna associationer som påverkar våra framtida relationer till män, kvinnor, barn och samhälle. Hon menar att om vi som döttrar är förbundna med maskulina värden (vår fars, mors eller bådas) genom navelsträngen, så tror vi att vi sedan om vuxna måste underkasta oss patriarkala mönster och normer för att överleva. Omedvetet drivs vi av att leva upp till förväntningar som oftast är fjärran från oss själva. Dessa komplex kan vara så omedvetna att våra kroppar måste kollapsa innan vi inser att vi är slavar under en inre tyrann.



Författaren belyser Jungs teori om psyket, i vilket det är relationerna och föreställningarna kring våra biologiska föräldrar - eller frånvaron av dem - som bildar komplexen. Kärnan i faderskomplexet är Gudarketypen medan det i moderskomplexet är Gudinnearketypen. Båda har såväl positiva som negativa aspekter. Dessa arketyper beskrivs vara medfödda energifält i våra psyken som fungerar som en slags dolda magneter. Vi drivs framåt av deras energi även om vi inte kan se dem. Ett exempel som Woodman tar upp är om en kvinna på en fest får syn på en man som får henne att darra, vilket skulle kunna betyda att han aktiverat vårt faderskomplex. Om darrningen övergår i skakningar har vi förmodligen kommit i kontakt med den arketypiska energin. Om vi är omedvetna eller unga skjuter vårt omedvetna iväg de pilar som kallas projektioner. Den man som träffas bli i dessa fall bärare av vår inre Faders/Guds bild- eller vår demon. Om mannens moderskomplex börjar vibrera i en kvinnas sällskap och de är harmoniska, så projicerar han omedvetet sitt moderskomplex på henne - eller en femme fatale. Om vårt Jag är tillräckligt starkt, menar Woodman att vi kan välja om vi vill falla för honom eller inte. Om Jaget är svagt eller inte tillräckligt starkt, har vi redan fallit. Dessa arketypiska magneter både attraherar och stöter bort, och författaren menar att både Gudar och vampyrer, Gudinnor och häxor - alltid är farligt nära och de kan både utveckla och bryta ned oss, beroende på hur medveten vår relation till dem är. Hon menar också att ett tragiskt tillkortakommande i vår kultur är att vi har så svårt att skilja mellan att identifiera oss med en arketyp och att relatera till dem.



Det medvetet feminina är enligt Woodman tillräckligt förankrat i verkligheten för att kunna relatera till det gudomliga utan att identifiera sig med det, och det medvetet maskulina är tillräckligt klarsynt för att kunna klippa av en identifikation med ett skarpeggat svärd. En identifikation är omedveten, medan en relation istället är medveten. ”Att lämna fadershuset” (Woodman sid. 17)  Anledningen till att en identifikation med arketypisk energi beskrivs som farlig enligt Woodman, är att den alstrar en inflation som senare övergår i deflation. Falska förhoppningar, falsk makt och falska gudar drunknar i ångest. En omedveten mor- manlig eller kvinnlig- är omedvetet identifierad med modergudinnan, och denna modergudinna bränner ut sig själv i sina ansträngningar att hjälpa alla sina övergivna barn som hon möter, och ger alla andra näring utan att ens märka att hennes egen skugga håller på att svälta hennes eget inre barn till döds. Exempel som Woodman tar upp är bland annat den kvinna som projicerar den gyllene barnguden på sin son, som identifierar sig med denna projektion i hennes närvaro. När han sedan lämnar henne förlorar han sig kanske i kokainrusets svarta ljus. Ett annat exempel är fadern som projicerar sitt perfektionsideal på dottern, som sedan blir prestationsryttare och omedvetet längtar efter sin egen materias mörker och kanske hamnar i matmissbruk. Med detta menar Woodman att projektionens overklighet konstellerar och aktiverar en kompensatorisk drift som försöker återställa balansen. Föräldraprojektioner mellan vuxna män och kvinnor krånglar ofta till våra relationer och författaren menar att om det inte finns någon tillräckligt stark Jag-behållare som kan säga: ”Jag är ingen Gud eller Gudinna. Jag är inte den du tror att jag är!” , så slungas den psykiska pendeln alltför långt in i ljuset. När mottagaren identifierar sig med projektionen sker en överhettning, och pendeln slår tillbaka in till förtvivlans mörker. Om det inte heller finns en fast förankring i vår mänsklighet, saknar vi också en behållare för vår kroppssjäl där de inre djuren kan tämjas och anden kan förkroppsligas. Woodman menar att resultatet blir att de obarmhärtiga svängningarna ökar i tempo tills Jaget mobiliserat tillräcklig styrka för att skrika ”Sluta!, Jag är inte den du gör mig till! Jag vet inte vem jag är, men jag tänker ta reda på det!” Ibid sid 18



I boken ”Att lämna Fadershuset” (1996) beskriver och analyserar Woodman tre kvinnor: Kate, Mary och Rita. Samtliga av dessa tre kvinnor hamnade i en kris när de ställdes inför valet att antingen acceptera ödet att leva i incestuös maskopi med patriarkatet eller att övervinna sin rädsla och söka sin egen identitet. Woodman menar att så länge en kvinna är fångad i en omedveten incest, är hon identifierad med sin fars maskulinitet och/eller med hand bild av det feminina, liksom med alla andras mäns projektioner på henne. Hon blir utlämnad till männens projektioner när hon inte längre har någon kontakt med sitt eget autentiska liv. Författaren menar också att så länge en kvinna accepterar en mans arketypiska projektion förblir hon fångad i en manlig verklighetsuppfattning. Hon kan bli identifierad med hans andliga perfektionsideal eller med hans bild av ett ständigt tillgängligt sexobjekt, vilket leder till att kvinnan blir avskuren från den mörka, erotiska och jordbundna skuggan i sin egen kropp. Woodman menar att detta blir tydligt i fallen kring en missbrukare, då våldsamma krafter leder till att missbrukaren tvingas ge efter för vulkaniska utbrott av lust, frosseri eller girighet.



Woodman menar också att många människor får sin ”första örfil” när de inser att deras äktenskap är på väg att upprepa exakt samma mönster som deras föräldrar, och denna insikt blir drivkraften till att försöka komma underfund med den omedvetna dynamiken som tagit makten över deras liv.



Gudinnorna

2.2.1 Gudinnemönstren

Jean Shinoda-Bolen (1998) i sin bok ”Gudinnorna” hur kvinnor idag ofta är omedvetna om den starka inverkan som kulturella mönster har över dem, och ofta är de också okunniga om de starka krafter inom dem som styr deras känslor och handlande. Shinoda-Bolen har i sin bok använt sig av grekiska gudinnor- arketyper- för att presentera olika karakteristiska drag och krafter. Shinoda-Bolen menar att dessa betydelsefulla inre mönster och drag förklarar olikheter mellan kvinnor såsom att vissa kvinnor söker andlighet, vissa söker kreativitet, andra söker utmaningar, familjeliv, karriär osv. Vad som får den ena kvinnan att må bra kan vara betydelselöst för en annan, beroende på vilken gudinna som är verksam. Shinoda-Bolen använder begreppet ”gudinna” som en metafor för arketypen och arketypiska mönster. Jag har valt att i denna uppsats använda begreppet gudinna på samma sätt som Shinoda-Bolen, för att analysera och tydliggöra kring de fall jag valt. Shinoda-Bolen förklarar också att det kan finnas många olika gudinnor inom varje enskild kvinna. Ju mer komplicerad en kvinna är, desto mer troligt är det att flera gudinnor är verksamma inom henne. Författaren menar att kunskap om gudinnorna kan ge möjlighet för kvinnorna att förstå sig själva och sina relationer till män, kvinnor, barn, föräldrar m.fl. bättre. Gudinnemönstren kan också ge insikt om vad det är som fungerar som drivkraft eller hinder för vissa kvinnor med inte för andra. Gudinnorna inom oss. Sid 2-3



Shinoda-Bolen beskriver att de grekiska gudinnorna har levt i den mänskliga fantasin i mer än tretusen år. Ibid sid 20 Gudinnorna uppvisar både mönster och förebilder, då deras uppträdande ger bilden av mer makt och mer variation än vad kvinnor historiskt sett har tillåtits ge uttryck för, både som starka väsen och som kvinnor som styrs av det som är viktigt för dem, och framför allt menar Shinoda-Bolen att de kan vara representanter för inre arketypiska mönster som påverkar kvinnors liv. Gudinnorna skiljer sig från varandra och var och en av dem har både positiva och potentiellt negativa drag. Likheten med idag är att dessa gudinnor också levde i ett patriarkaliskt samhälle. Shinoda-Bolen beskriver bilden av hur maskulina gudar härskade över jorden, haven, oceanerna och underjorden. Varje gudinna var i detta system tvungen att anpassa sig till denna verklighet på sitt eget vis- antingen genom att förena sig med dem, genom att dra sig tillbaka inom sig själv eller genom att leva skild från männen. Ibid sid 21



2.2.2 De sex olympiska gudinnorna

De gudinnearketyper som Shinoda-Bolen beskrivit i boken är de sex olympiska gudinnorna: Hestia, Demeter, Hera, Artemis, Athena och Afrodite samt Persefone vars mytologi beskrivs som oskiljaktigt förenad med Demeters. Dessa gudinnor har också indelats i tre kategorier: jungfrugudinnorna, de sårbara gudinnorna och de alkemiska/ transformativa gudinnorna. Ibid sid 13 Samtliga tre grupper har unika drag och skiljer sig åt vad gäller attityder, motivation och beteende. Shinoda-Bolen menar att minst en gudinna från varje kategori på något sätt behöver komma till uttryck i en kvinnas liv för att hon skall kunna älska djupt, arbeta meningsfullt och vara sensibel och kreativ. Ibid sid 14 Vilken eller vilka gudinnor som aktiveras hos en särskild kvinna vid en särskild tidpunkt beror på olika omständigheter och faktorer såsom kvinnans predisposition, familj och kultur, hormoner, andra människor, vilket stadium i livet hon befinner sig i osv. Ibid sid 23



2.2.3 Gudinnornas varierande inflytande

När flera gudinnor turas om att ha ett dominerande inflytande, beskriver kvinnor ofta sig själva genom att säga att de är mer än en person enligt Shinoda-Bolen. Exempel på detta är t.ex. karriärkvinnan som går hem och är en stillsam hemmakatt och trivs med detta. Ibid sid 242



Shinoda-Bolen menar att när en gudinnearketyp dominerar i en kvinnas psyke är Jungs typologimodell tillämpbar. Ibid sid 243. För ytterligare läsning se tex. C.G Jung ”Psykologiska Typer” Natur och Kultur 1993 Kvinnan är då vanligen utåtriktad (med direkta reaktioner på yttre händelser och människor) eller inåtvänd, vilket innebär att hon svarar på de inre intryck hon har. Antingen kan hon använda sin tankefunktion och göra rationella överväganden, eller utgå från sin känslofunktion, vilket innebär att hon utgår från sina värderingar för att bedöma människor och situationer. Hon kan lita antingen på sin information från de fem sinnena eller på sin intuition. Ibland är det bara en av de fyra funktionerna(intuition, förnimmelse, tanke, känsla) som är väl utvecklad. Ibid sid 243 Shinoda-Bolen betonar dock att när två eller flera gudinnearketyper dominerar, så passar det inte alltid en kvinna in i den typologiska modellen. Kvinnan kan vara både utåtvänd och inåtvänd, beroende på vilka gudinnor som är mest framträdande och också beroende på omständigheterna. Ibid sid 243 Shinoda-Bolen menar också att utifrån den jungianska teorin är känsla och tanke bedömande funktioner, medan intuition och förnimmelse är varseblivande. När en av dessa fyra funktioner är mest utvecklad är motsatsen teoretiskt sett minst utvecklad. Shinoda-Bolen menar att denna teori håller när ett gudinnemönster dominerar personligheten. När exempelvis en Athena-kvinna tänker klart och skarpt är hennes förmåga till känslomässiga värderingar i princip obefintlig. Så är dock inte fallet om Athena istället förenar sig med Artemis, då tanke och känslofunktionen kan bli jämbördiga och/eller kanske nästan lika mycket utvecklade. Ibid sid 243



2.2.4 Hur kan gudinnorna hjälpa?

Shinoda-Bolen beskriver att när en kvinna genom sitt observerande jag blir medveten om gudinnearketyperna och kan uppskatta växelspelet däremellan, så har hon erövrat en värdefull kunskap. Hon kan då både lyssna uppmärksamt till rösterna inom sig, känna igen vem som talar och också bli medveten om vilka gudinnor som influerar henne. När det uppstår motstridiga aspekter inom henne själv kan kvinnan lyssna till varje gudinnan behov och önskningar och på så vis ta reda på vad som är viktigast och kunna lösa de problem som uppstår. Ibid sid 244 Om några av gudinnorna är svåra att känna igen och deras närvaro endast märks genom ett utagerande, en stämning eller ett psykosomatiskt symptom menar Shinoda-Bolen att kvinnan kan behöva ägna tid och uppmärksamhet åt att upptäcka vilken/vilka de är. Om kvinnan kan ana sina arketypiska mönster och hur rangordningen ser ut av gudinnorna inom henne, så kan kvinnan identifiera den eller de gudinnor som behöver uppmärksammas.



Alla gudinnor finns som medfödda mönster hos alla kvinnor, och en enskild kvinna kan upptäcka ett behov av att bekanta sig mer med en särskild gudinna för att kunna stärka och utveckla denna gudinnas inflytande. Shinoda-Bolen menar också att aktiv imagination Se tex. Hark Helmut, ”Jungianska grundbegrepp från A till Ö”, Natur och Kultur 1997, 1999 kan vara ett sätt att öka sin medvetenhet eftersom kvinnan då kan ställa frågor och få svar, och på detta sätt öka kunskapen om de arketypiska energimönstren. Ibid sid 244 När kvinnan kan använda sig av olika sidor av sin personlighet för att observera, känna efter och lyssna till var hon har sin lojalitet så kan hon också sortera motstridiga känslor och avgöra vad som betyder mest för henne. Med detta menar Shinoda-Bolen att kvinnan kan göra medvetna val, och när en konflikt uppstår kan kvinnan avgöra hur hon vill prioritera och hur hon vill handla. På detta sätt löser hon konflikter istället för att skapa inre strider. Shinoda- Bolen. Sid 244-245



Missbruk

2.3.1 Ett förlorat Jag

Marion Woodman beskriver i ”Den Sovande Bruden” (1990) att många av oss - både män och kvinnor - är missbrukare på ett eller annat sätt. Eftersom vår patriarkaliska kultur så starkt betonar perfektionism och specialisering drivs vi av prestationskrav inom alla områden: i skolan, i våra relationer, på jobbet etc. Människor försöker hela tiden att göra sina liv till perfekta konstverk, så att de glömmer att de faktiskt är just människor, enligt Woodman. Den Sovande Bruden, Centrum för Jungiansk Psykologi 1990 sid 6.



Woodmans bok handlar om både tvångsätare och tvångsdrickare, om arbetsnarkomaner, om människor som har städmani eller vilken mani som helst. Hon menar att det har uppstått ett missbruk som har individen i sin makt, och att denna makt fungerar som en slags mäktig hemlighet i centrum av allt de gör. När arbetsnarkomanerna säger/tänker: ”Jag vet att jag kan sköta jobbet perfekt. Men vad fan då? Jag gör ju inget annat än arbetar. Allt annat går ju åt helvete.” Den Sovande Bruden sid. 9 Woodman menar att bakom kulisserna till deras framgångsrika liv, lurar desillusion och skräck. På den medvetna nivån piskar sig dessa människor till att prestera mer och mer inom den ram som de skapat åt sig själva, men utanför den ramen tar det omedvetna kommandot och de kan inte längre kontrollera sitt beteende. Viljestyrka räcker inte till, och om viljestyrkan har upprätthållits på bekostnad av allt annat i personligheten, stirrar tomheten mot människan. Den Sovande Bruden sid 10. Woodman menar att vare sig vi är ”delvis döda för världen” eller ”är överkänsliga för världen” så drivs många människor av antingen en kraft som hon upplever kom utifrån- eller av en kraft som kommer inifrån, alternativt av både en kraft utifrån och en inifrån, tills ”jaget” tappar kontrollen över sitt eget liv. Detta ”jag” har inget värdesystem i sig själv, och är inte herre i sitt eget hus. Kanske fungerar förklädnaden och personan hela dagen, men när jobbet är över börjar de vansinniga, främmande rytmerna att dominera kroppen och tillvaron. Det finns inget ”jag” som kan säga stopp eller som kan växla över till den naturliga rytmen. Den Sovande Bruden, Sid 10 Woodman beskriver ”vargattityden”. Vargattityden är som en röst som kräver mer och mer under dagen och som ylar ”jag vill, ”jag vill” under natten. Eftersom samhällets värderingar är grundade på arbetsetik och perfektionistiska normer, ambitioner och mål, har vargattityden en funktion i den professionella djungeln men på natten kan samhället inte ge näring åt den ensamma vargen. När människor missbrukar sprit, sex, mat och droger försöker de fly, och kroppsmedvetandet har försvunnit menar Woodman. Instinkterna som normalt sett har en naturlig mättnadsgrad, fungerar inte längre. Woodman beskriver en demon- en demon som kräver perfektion, perfekt effektivitet, en perfekt värld, perfekt rent, perfekt kropp, perfekt allting. Denna demon utplånar deras medvetande, och när det till sist är utplånat kan människan till sist somna. Den Sovande Bruden sid 11.



2.3.2 Balans

Woodman menar att det som saknas är balans. Hon menar att den målorienterade, rationella, perfektionistiska och maskulina principen måste balanseras av den feminina principen. Den Sovande Bruden sid 11 Hon betonar dock att maskulin och feminin mening inte har någonting att göra med att vara instängd i en manlig eller kvinnlig kropp, och hon belyser med detta den kinesiska principen mellan Yin och Yang. När Yang, den maskulina principen, flyttar sig framåt med orubblig uthållighet mot ett mål tills det blir för starkt, kommer Yin - den feminina energin - in nedifrån och börjar flytta sig bit för bit uppåt. Genom växande mognad kan individen lära sig att balansera dessa två krafter och undvika ytterligheterna. Genom att hålla sig på den grå, stadiga serpentinvägen kan man undvika att hamna i gudarnas domäner, de vitas och svartas ytterligheter, eftersom en identifiering med det ena eller andra endast leder till att man kastas in i dess motsats. Ibid sid 13I 



2.3.3 Rädslan för förintelse

I Varje nyhetsutsändning konfronteras vi med destruktivitet, krig, våld och mord av olika slag. Genom filmer, böcker och skådespel bombarderas vi med sannolikheten för vår omedelbara förintelse. Samtidigt faller också strukturen sönder och samman- kyrkan, samhället och kärnfamiljen som borde ha stöttat oss. Ibid sid 27 Woodman menar att samtidigt som denna fruktan för förintelse finns, finns också benägenheten av att leva i framtiden hos tvångsneurotikerna. Woodman beskriver tvångsneurotikerna som ofta naturligt intuitiva och med en oförmåga att stanna kvar i en här och nu- situation. Istället drömmer de om hur det kunde ha varit, hur det borde vara och vad de skulle ha blivit i framtiden. I denna klyfta mellan verklighet och dröm skapas ofta tvångsföreställningar och tvångshandlingar enligt Woodman. Den Sovande Bruden, sid 27 Woodman menar att ensamhet är en avgörande komponent i alla tvångssyndrom, precis som den har en framträdande plats i modernt samhällsliv. Människor som lider av verkliga tvångsföreställningar utför sina ritualer ensamma. Ibid sid 29



2.3.4 Religionens betydelse

Woodman menar att en av de största svårigheterna när man behandlar både maktmissbrukare och alkoholister, är att hjälpa dem att komma över sin desperation när de förlorar den extatiska känslan som är så starkt förknippad med beroendet. Ibid sid 29 Att komma över ett beroende kan aktivera ett annat, och Woodman menar att många flickor med ätstörningar har fötts i full rustning ur en alkoholists hjärna. Woodman menar att det är vanligt att dessa flickor hittar sin egen väg ut ur problemet genom religiös omvändelse, och citerar ett brev som Jung skrev till Bill Wilsson, grundaren av Anonyma Alkoholister:



”Behovet av alkohol är motsvarigheten på en lägre nivå till den andliga törsten efter helhet: vilket i sin tur, uttryckt på medeltida språk, är liktydig med ”förening med Gud”. Jag är helt övertygad om, att det onda, som är förhärskande i den här världen, kommer att pervertera det andliga behov som vi inte vill erkänna, så att det leder oss i fördärvet, om detta inte motverkas av ett verkligt religiöst uppvaknande eller av den mänskliga gemenskapens skyddande mur. En människa som inte skyddas av det som ovan sagts och som är isolerad i samhället, kan inte motstå det ondas makt, som också mycket passande kallas för Djävulen….

”Alkohol” heter på latin SPIRITUS och man använder samma ord för den högsta religiösa upplevelsen, precis som för det mest depraverade giftet. Receptet som därför kan hjälpa är: SPIRITUS CONTRA SPIRITUM.” Ibid sid 30. Ursprung: (Jung, C.G:letters vol 2 princeton, princeton university press 1974, sid 623-625)



Woodman tar också upp de två första stegen i Anonyma Alkoholisters program:



		Vi erkände, att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv.

Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt förnuft. Den sovande Bruden, sid 30.





Woodman menar att mat och alkohol utövar en överväldigande lockelse på en stor majoritet individer i samhället, och menar att det mycket väl kan vara så att mystiken i mat och dryck reflekterar den centrala krisen i vårt tjugonde århundrade, vilket är troskrisen. Med detta menar hon att om vi saknar andlig näring, så uppstår en konkret hunger och törst. Eftersom vi lever i en förhärskande kristen kultur som har förlorat symboliken i bröd och vin, så ger den arketypiska strukturen bakom brödet och vinet sakta plats åt en ny gestaltning, men vi människor upplever denna övergång som kaotisk. Detta kaos föder också fruktan, ensamhet och främlingskap. Denna känsla av ensamhet kan vara svår att uthärda, men kan vara väldigt värdefull i den analytiska processen. Det nya livet kommer ur det föraktade, precis som Jesus kom ur stallet enligt Woodman. Ibid sid 30-31



Woodman belyser också sagorna. I sagor utlöses rörelserna ofta mot en helhet, som kan handla om att söka och finna en prins, en prinsessa eller en skatt. Något har fattats i kungariket. På ett liknande plan konstelleras ett nytt arketypiskt mönster i det kollektivt omedvetna, för att kompensera det som fattas. Woodman uppfattar det som det som händer idag med mat och dryck - Maters - det latinska uttrycket för mat och dryck- är ett försök att konkretisera ett nytt arketypiskt mönster- ett feminint- som en form av kompensation för det skenfagra maskulina idealet och för förlusten av de andliga, överjordiska värdena i vår kultur. Ibid sid 31 Hon menar att många människor i vårt samhälle drivs till missbruk och beroende eftersom det inte finns någon kollektiv container för deras behov - deras behov av transcendenta upplevelser, ritualer, av förbindelse med en kraft som är starkare än dem själva, har förvrängts till ett beroendeframkallande missbruk. Ibid sid 32



Woodman belyser att Jung ansåg att människans behov av religion är instinktuellt, ett naturligt behov som måste tillfredsställas. I den värld och kultur som vi lever i, har kompensationskrafterna har tagit över, börjar människorna värdesätta sina egna personliga tillhörigheter alltmer, och upphöjer dem till helig status. När människorna skapar sina egna ritualer, men inte själva inser vad de faktiskt håller på med, kan de åkalla fel gud och falla offer för hans eller hennes makt vare sig de vill det eller inte- de har med detta återigen gått i fällan och blivit ett med vad de dyrkar. Om människorna avvisar världen så som den är, skapar de omedvetet sin egen fiktion och försöker projicera sin egen ”heliga” värld på världen utanför. Resultatet - som blir kollision - blir mer och mer destruktiv, menar Woodman. Den Sovande Bruden, sid 34



Woodman förklarar att många kvinnor har berättat för henne hur sårade de har blivit av andra människors klumpiga reaktioner. Vad de inte inser, är att de försöker göra allt runt omkring sig heligt, och att andra människor inte heller kan förstå att de trampar på helig mark och avsiktligt trampar på hennes heliga tempel. Kvinnan frestas med detta att dra sig tillbaka till sitt allra heligaste, och bygger den sista muren så stark att ingen kan komma in. Faran är den, att det allra heligaste kan bli det kärl som häxan tillagar sin häxbrygd i. Utan en kyrka som markerar gränserna mellan det heliga och det profana, mellan Gud och Djävulen måste människan vara medveten för att kunna skydda sig själv från både inre och yttre demoner, menar Woodman. Projektionen av det ”perfekta” var en gång det samma som gud. När gud ”dog” projicerades istället perfektionen på maken. Och Woodman menar, att den fruktansvärda sanningen är att i mångas liv har den projektionen istället lagts på en bulle eller en muffin. Ibid sid 34 Vad är det då som händer? Woodman förklarar detta med att i en religiös struktur erkänns ritualen som en form av transformativ eld genom vilken en individ reser från en medvetandenivå till en annan. Vare sig elden är symbolisk - eller verklig - underkastar sig den invigde det, låter det gamla livet brännas bort och framträder som en ny människa. I centrum av denna eld finns en arketypisk kraft i form av en gud eller gudinna, som deltagaren åkallar för att delta i gudens/gudinnans liv. Genom att få kontakt med kraften i en överjordisk erfarenhet av lidande, död och uppståndelse, helgar sig Jaget till en högre makt, förstoras och transformeras, så att hon kan återvända till sitt vanliga liv. Vad händer när den medfödda längtan efter andlighet inte kan struktureras inom den opersonliga ram som kyrkan kunde erbjuda? En bulle kan inte ersätta den gudomliga oblaten och inte heller kan alkohol ersätta den gudomliga anden eller självsvält den religiösa fastan. Woodman menar att när våra animaliska och andliga signaler blandas ihop, blir resultatet ett underligt beteende: tomheten gnager och vargen stryker runt- ända tills någon form av ritual låter sig göras. Om det är en tvångsritual, kan den med en orkans styrka suga in sitt offer i total omedvetenhet. Den andliga hungern fångas i det demoniska om den inte får näring av det heliga, menar Woodman. Ibid sid 35



2.3.5 Den maskulina maktprincipen

Woodman beskriver att när mannen undertrycker det feminina inom sig blir det destruktivt, och detsamma sker om en kvinna undertrycker det maskulina inom sig. Hon menar att de kontrasexuella krafterna som arbetar i det omedvetna endast har en helande förmåga om man aktivt söker deras hjälp utan att låta dem ta befälet. Det faktum att våldtäkter begås i vår kultur- psykologiskt, symboliskt och i konkret fysisk mening, menar Woodman är resultatet av att vi alla, såväl män som kvinnor är produkter och offer för den patriarkala våldtäkten. Den Sovande Bruden sid 167



Woodman tar upp Hanna Arendt, som var en judisk flykting under Nazityskland. Hon menar att Hanna Arendt i sin flykt från nazityskland personifierar det omedvetna livet hos många kvinnor. Om och om igen försökte hon ta sig över taggtrådsstängslet, för att släpas tillbaka igen. Woodman menar att oavsett om männen i deras liv verkligen är sådana, eller om det är deras projektioner på henne, så hör kvinnan dessa röster och krav inom sig själv och på detta sätt blir hon våldtagen. Vem kvinnan egentligen är, och vilka behov hon har, blir sällan frågan. Med detta ödelägger det maktorienterade animus många kvinnors liv redan från barndomen, menar Woodman. Den Sovande Bruden 168 Vidare beskriver Woodman att kvinnan genom medvetenhet kan skydda sig från att bli våldtagen från den maskulina maktprincipen. För att klara av detta måste hon vara sann mot sina egna känslor, hur osäkra de än kan vara. Kvinnan kan lyssna till hans argument och sedan svara ”ja, det är sant. Du är bra på att argumentera, men du har inga känslor. Dina argument har inget att göra med mitt innersta väsen. Det här är mina känslor och så här tycker jag, även om du tycker att det låter tokigt. De här känslorna är min sanning.” Den sovande Bruden sid 173 Woodman menar att när det kvinnliga jaget blir terroriserat av en maskulin invasion, är det enda försvaret kvinnans egna, autentiska känslor.



Woodman beskriver också att när en kvinna ger sig ut i karriärsvärlden, kanske för att ta ansvar för sitt eget animus (vilket hon tidigare kan ha projicerat på en man) applicerar kvinnan ofta manliga perfektionsvärderingar på hela sitt liv, och resultatet blir utmattning. Det finns inte längre någon tid för en lång kaffepaus, en promenad i skogen e.dyl. Woodman beskriver att ju mer raffinerad den maskulina principen blir, desto mer förstörs den feminina. Kvinnan stängs in i sin incestuösa kärlek till den manliga perfektionen, och känner i hemlighet vrede och förakt mot sin partner. Woodman beskriver vidare, att när en kvinna har blivit våldtagen av den maskulina principen och inte längre kan delta i livet utan faller i Djävulens händer, är hennes enda räddning att komma tillbaka till sina egna instinkter och arbeta lugnt och tålmodigt tills hon får kontakt med sin feminina sida. Den Sovande Bruden, sid 184




3. Resultat del I

I dessa delar skall jag presentera och analysera de två kvinnor som jag har använt mig av i min undersökning. Jag börjar med Marianne.



3.1	Marianne

Marianne är en kvinna i 35-års åldern. Hon lever i Stockholm, med en man som heter Nils och en dotter som heter Sofia. Sofia är runt 8-10 år. Familjen bor i en lägenhet. Nils arbetar som någon form av frilansjournalist hemifrån, medan Marianne är sjuksköterska på en akutmottagning. Marianne har en mamma och pappa i livet och en syster som söker efter kärleken.



Avsnittet börjar med att Marianne drömmer. Hon drömmer att hon springer med ett barn i famnen, vart vet man inte riktigt, men hon är rädd och stressad och upplever en känsla av att inte hinna. På akutmottagningen är det stressigt och alla ropar på Marianne. Bland annat återkommer genom avsnittet en ung man med svår astma. Hans astma bedöms dock till stor del vara psykosomatisk. Mariannes mamma ringer också ofta till mottagningen för att tjata på Marianne om sin kommande 70-års fest som är i åstundande, och där Marianne är ålagd att anordna och vara festfixare.



Hela familjen - Marianne och hennes man och barn, systern och de två äldre föräldrarna - äter middag tillsammans. Stämningen är tryckt. Mariannes pappa frågar varför inte systern har tagit med sig sin nye man? Det blir snabbt konflikt. Systern fräser till och pappan frågar sedan: ”Om man nu inte kan behålla någon man, varför då anstränga sig så mycket?” Systern blir arg, och mamman blandar sig nervöst i och ber att de skall bete sig vuxet. Systern fräser då till mamman: ”mamma, skall du snacka om vuxen, du som har sovit bort hela livet!”

Varvid pappan vrålar att hon skall visa respekt.



Marianne sitter på bussen på väg hem från jobbet. Längre bak i bussen sitter ett ungt par och kysser varandra. Marianne somnar och drömmer om hur det var när hon och hennes man var nyförälskade och kära i varandra. Dottern Sofia väcker henne sedan, när hon sover i hallen hemma…. Marianne frågar sömndrucket: ”Skall du inte gå och lägga dig?” Sofia svarar: ”Mamma, det är morgon, jag vill ha frukost!”

Marianne staplar in i köket och tar fram flingor. Hennes man Nils kommer in i köket och ifrågasätter vasst om dottern verkligen skall äta sådana. Nils börjar också tjafsa om att det inte finns någon ost, och om att han är irriterad för att Mariannes mamma återigen har ringt och pratat om de snittar som hon vill ha till 70-års festen. Det är ett väldigt infekterat läge mellan Marianne och mannen, men eftersom dottern är närvarande och Marianne har jobbat hela natten, så är dialogen irriterad och nödgat kortfattad.



Marianne jobbar och jobbar. Hon är mycket ambitiös i sitt arbete och jobbar ofta över för att sitta kvar hos patienter etc. Hon tycks också ha huvudansvaret för det mesta hemma, att dottern får åka och bada, handla, ta hand om familjen på olika sätt. Marianne går sedan till doktorn eftersom hon upplever ett tryck över bröstet, är konstant förkyld och upplever sig sova dåligt. Doktorn har tagit alla prover och meddelar att provsvaren ser bra ut: både hjärta, lunga, lever och njurar ser bra ut och Marianne lider inte heller av någon bristsjukdom. Doktorn frågar om Marianne vill träffa en psykolog, och efter en viss tveksamhet tackar Marianne ja. Mariannes mamma ringer ofta, ofta och pratar om den kommande festen, och vid ett tillfälle kommer också systern Bibbi och ringer på och vill stanna ett par dagar. Hon har bråkat med pojkvännen och behöver Mariannes stöd.



Vid ett tillfälle jobbar Marianne natt. Hon går utanför akutmottagningen på kvällen med en arbetskamrat och röker. Hennes arbetskamrat säger åt Marianne att ”Du måste sluta engagera dig så väldigt i varje patient”! Marianne reagerar mycket fientligt och irriterat och frågar hur hon istället skall vara? Samtidigt kommer hennes pappa smygande bakifrån. Han kommer dit för att lämna inbjudningslistor till Marianne ang. mammans fest. Han säger då: ”Tänk, jag trodde för ett ögonblick att det var du som stod och rökte”. Marianne blir irriterad och efter ett par korta meningsbyten skriker hon medan hon går mot ingången: ”Jag har döende patienter därinne!! Jag orkar inte hålla på!!” Pappan tystnar och tittar på Marianne. Hon vänder sig då om, släpper dörren, går tillbaka till pappa och viskar ”Förlåt!”. Pappa svarar inte utan går sin väg.



Marianne och Nils går till terapeuten, och Marianne får frågan om hon vill att Nils skall vara med. Han deltar sedan vid ett par tillfällen. Andra tillfällen sitter Marianne ensam. Nils menar att problematiken rör dem båda, och för deras relations skull vill han vara med. Marianne berättar att hon känner sig som ”ett lokomotiv”, och har känt sig så under 2-3 månader. Nils menar att det har pågått längre än så. Han menar också att Marianne har svårt att sätta gränser mot sina föräldrar, och han upplever också att Marianne inte lyssnar på honom. Hos Marianne kan man märka en stor maktlöshet i hela situationen. Någonstans känner hon att hon gör allt hon kan, men att det ändå inte räcker - att hon inte räcker. På Nils och Mariannes bröllopsdag presenterar Nils en överraskning. Han tar med henne till ett hus och säger: ”Gillar du det inte så går det alltid att upphäva köpet!”. ”Grattis på bröllopsdagen!”



På Mariannes sjukhus skall folk sägas upp och pengar skall sparas. Oro bryter ut på avdelningen och Marianne pratar med sina arbetskamrater. Nils rekommenderar Marianne att säga upp sig, för att visa vad hon tycker. Underförstått pratar/ överenskommer Marianne detta med sina arbetskamrater. När hon sedan viskar till en av arbetskamraterna: ”Jag gjorde det!” Frågar arbetskamraten ”Vadå, vad har du gjort?” förklarar Marianne att hon har sagt upp sig eftersom alla på arbetsplatsen kommit överens om detta. Arbetskamraten menar så att det bara är sådant man säger, det är ingen som vågar när det väl gäller. Marianne blev då den enda som sagt upp sig, och står nu med ett nyinköpt hus och utan arbete. I samma veva ropar någon på Marianne att det är en hjärtinfarkt på väg in. Marianne springer dit och när hon ser vem det är som ligger på båren är det - Nils.



Marianne står och packar upp låda på låda i det nya huset. Hon får nu jobba mycket hårt och ta alla extrauppdrag och vikariat som hon kan få. Nils får efter hjärtinfarkten inte anstränga sig. Mamman ringer alltmer när festen börjar närma sig. Även Mariannes dotter Sofia börjar reagera på hemsituationen. Marianne är ansatt av ansvar från alla håll, och ingenstans får hon vila. Vart kan hon vila? På nätterna drömmer hon intensiva mardrömmar. Marianne blir också tvungen att fråga sin pappa om ett lån, tills Nils har återhämtat sig, men får moralkakor och ett ilsket nej till svar. Marianne har ingen att luta sig emot, ingenstans att vila och ingen som hjälper henne eller frågar hur hon mår.



Hos terapeuten hävdar Nils att han har försökt ta sin del av ansvaret, och Marianne förklarar förtvivlat att han inte har någon realistisk bild av verkligheten. Nils framhärdar dock i att han tar sin del i dotterns omvårdnad och hushållsarbetet. Marianne är mycket ledsen, förtvivlad och ensam. Terapeuten speglar hennes ensamhet, då Marianne är lika ensam hemma som på jobbet. Marianne kommer så småningom in i ett skede när hon längtar efter att bara få komma bort, att få falla och bara försvinna. Hon orkar inte mer.



En kväll när Marianne arbetar extra ringer mamman till akutmottagningen för att prata om de snittar som hon skall ha till festen. Mamman är ihärdig- nu är den festen nära. Marianne förklarar gång på gång att hon arbetar, men mamman är ihärdig. En arbetskamrat kommer gång på gång in och säger åt Marianne att ”astmakillen” har svårt att andas, Marianne måste komma. Marianne försöker hela tiden att avbryta samtalet med sin mamma, men det går inte. Hon säger också kort utifrån det hon vetat tidigare, att det är psykosomatiskt. Inte förrän arbetskamraten kommer in och ropar till Marianne” Killen dör!!” släpper Marianne luren och springer dit.



70-års festen hemma hos föräldrarna kommer till stånd. Alla släktingar är där. Mariannes syster kommer dit och är berusad, och berättar ute i köket att när Marianne födde sin dotter Sofia och låg på sjukhus, hade systern varit otrogen med Nils, en natt för snart tio år sedan. Marianne går ut i stora rummet och skall hålla tal för sin mamma. Hon börjar tala om ”snittarna” som mamman tjatat så mycket om. Hon förklarar sedan inför alla, att dessa snittar har kostat en människa livet. Marianne lämnar sedan värdigt festen.



Den sista scenen utspelar sig när Marianne håller på att packa upp lådor i en ny lägenhet tillsammans med sin dotter Sofia. Det ringer på dörren, och Marianne öppnar. Systern vill lämna en blomma. Marianne tar emot blomman, men släpper inte in henne. Marianne skruvar sedan upp musiken, tar med sig dottern ut på balkongen och tittar ut. Därute ser de vattnet, en bit av Mälaren, och de ser också pendeltågen som åker över bron. Livet pågår och fortsätter, men Marianne är nu fri att själv välja hur hon vill leva sitt liv.



3.2	Mariannes gudinneaspekter

Marianne är en ambitiös kvinna. Utifrån Shinoda-Bolens gudinnemönster tolkar jag det som om Marianne har en del av Athena inom sig, och också mycket av Demeter. Shinoda-Bolen beskriver Athena som den arketyp som logiska kvinnor ofta har, som leds mer av sitt huvud än av sitt hjärta. Athena-arketypen kommer till sin rätt både inom den akademiska, vetenskapliga, militära, politiska eller ekonomiska området, och dominerar hos kvinnor vars intelligens snarare ligger åt det pragmatiska eller praktiska hållet, än det känslosamma eller sentimentala hållet. Gudinnorna inom oss, sid 71.



Marianne är sjuksköterska på en akutmottagning, vilket jag tolkar som att hon måste använda flera olika egenskaper för att kunna klara av. Shinoda-Bolen beskriver att studier i matematik, liksom forskning och annat systematiskt arbete fordrar en Athenas färdigheter, och att arbeta ”professionellt” innebär krav på objektivitet, opersonlighet och skicklighet. En kvinna som känner djupt för andra kanske vill ägna sig åt sjukvård enligt Shinoda-Bolen, Ibid sid 73 och det vill ju Marianne.



Shinoda-Bolen beskriver också Athena som arketypen för ”pappas flicka” och sviker aldrig i lojalitet till den store mannen. Benägenheten att vara sin fars dotter gör en Athena-kvinna till en försvarare av patriarkaliska värderingar. Ibid sid 72 I den scen där Mariannes pappa kommer smygande med inbjudningskort till mammans fest när Marianne arbetar, tolkar jag som ett tecken på att Marianne kan vara pappas flicka.



Shinoda-Bolen menar också att de flesta mödrar till Athena-döttrar får svårt att förstå sig på sina döttrar om de inte själva är Athena-kvinnor. Ibid sid 75 Mariannes mamma tycks genomgående ha mycket svårt att förstå Marianne överlag, och ringer ideligen och stör Marianne på hennes arbetsplats. Mariannes mamma representerar ytterligare ett krav och en belastning för Marianne, snarare än en trygg och hjälpande hand av något slag.



Det finns många starka och attraktiva egenskaper hos Athena-arketypen, men det kan också finnas fallgropar. Athena-kvinnan kan sakna emotionell intensitet, erotisk attraktion, intimitet, passion och extas. Ibid, sid 86 För att växa och utvecklas utöver Athena behöver en kvinna utveckla andra sidor av sig själv, vilket också blir tydligt kring Marianne, då det tycks råda total avsaknad av dessa element i hennes liv.



Det verkar också finnas gott om Demeter-aspekter i Mariannes liv. Demeter betecknas som växandets gudinna, uppfostrare och moder. Ibid sid 147 Shinoda-Bolen betecknar en Demeter-kvinna som omvårdande, stödjande, hjälpsam och givmild i sina relationer. Ibid sid 154 Hon beskriver också att Demeter-kvinnans natur ofta får henne att välja vårdande yrken, som lärare, sköterska eller socialarbetare. Att hjälpa människor så att de mår bra, ger en Demeter-kvinna tillfredställelse och är ett underliggande motiv hos henne. Ibid sid 156 Enligt Shinoda-Bolen är det vanligt att Demeter-kvinnor blir nyckelpersoner i organisationer, där de kan utveckla sin moderliga energi och en Demeter-kvinna i en sådan ställning gör ofta en imponerande insats. Men Shinoda-Bolen menar också att Demeter-kvinnor lätt hamnar i svåra konfliktsituationer, där organisationen eller företaget kräver så mycket att det inte blir någon tid över för annat. Ibid sid 157 Detta tycks enligt min tolkning stämma väl in på Marianne, som både har valt ett människovårdande yrke och som också har mycket svårt att säga nej.



I relationer med män attraherar Demeter-kvinnor män som tycker om moderliga kvinnor, enligt Shinoda-Bolen. Förhållandet svarar enligt henne mot modellen av den stora modern med sin son-älskare. Ofta handlar det om en känslig och talangfull man som känner sig missförstådd och ouppskattad av andra, men egentligen är han en omogen och självcentrerad pojke med en känsla av att vara speciell. Demeter-kvinnan accepterar hans självupptagenhet och överser ständigt med hans beteende mot henne, som andra skulle kunna tycka var tanklöst och själviskt. Shinoda-Bolen menar att en Demeter-kvinnas moderliga egenskaper och hennes svårigheter att säga nej, lätt gör att hon kan falla för – och utnyttjas - av en känslokall man. Den känslokalle mannen saknar förmåga att älska, vara lojal och ångerfull utan handlar istället utifrån uppfattningen att hans behov berättigar honom att ta emot, och hans attityd för tanken till frågan ”Vad har du gjort för mig på sista tiden?”. Ibid, sid 159



Detta stämmer enligt min mening mycket bra in på Mariannes man Nils, som endast ser till sina egna egoistiska behov om att få jobba ifred hemifrån, att Marianne skall handla och ta hand om hemmet, dottern etc. samtidigt som hon skall ta det yttersta ansvaret för familjens försörjning.



Shinoda-Bolen menar att en kvinna som identifierat sig med Demeter handlar om en moderlig och frikostig gudinna med en obegränsad förmåga att ge, och hon kan inte säga nej om någon behöver hennes hjälp eller uppmärksamhet. Ibid, sid 164 Demeter-aspekten kan få en kvinna att prata längre i telefonen än vad hon vill, hon kan avstå från sin enda lediga kväll för att hjälpa någon, och Demeters närvaro blir också tydlig hos den terapeut som ger sin oroliga patient den extra timme som var hennes enda avbrott i det pressade tidsschemat, och som låter sig störas av ständiga telefonsamtal från sina patienter. Ibid, sid 165 Shinoda-Bolen menar att denna instinkt kan göra så att en kvinna i ett vårdande yrke bryts ned, vilket leder till utbrändhet, trötthet och apati. Marianne har i filmen mycket svårt för att säga nej, vilket leder till en allt svårare och tyngre situation. När hon väl säger nej, så respekteras det inte av hennes omgivning.



Shinoda-Bolen beskriver att trötthet, huvudvärk, magsymptom, högt blodtryck etc. är vanligt hos Demeter-kvinnor som har svårt att säga nej eller kunna uttrycka sin vrede. De kan också vara utarbetade, överbelastade med för många skyldigheter eller ha för många barn. De budskap som ges med dessa uttryck är: ”Jag är utsliten, pressad och har ont - be mig inte att göra något mer!” Ibid sid 165 Detta stämmer enligt min tolkning väl in på Marianne, och belyses i den situation när hon går till doktorn och först efter en stunds tvekan kan förstå att det kan vara något annat i hennes liv eller livssituation som måste förändras.



Det är också vanligt med ett passivt-aggressivt beteende hos en Demeter-kvinna enligt Shinoda-Bolen. Hon beskriver att den Demeter-kvinna som inte kan säga nej blir uttröttad, apatisk eller förbittrad och arg, och om hon känner sig utnyttjad uttrycker hon inte detta direkt. I stället för att uttrycka sin vrede eller insistera på en förändring kan Demeter-kvinnan avfärda sina känslor och arbeta ännu hårdare för att få allting gjort. Hon försöker sedan arbeta ännu hårdare för att få allting gjort. När hon sedan försöker undertrycka sina verkliga känslor är det lätt hänt att hon uppvisar ett passivt-aggressivt beteende. Ibid sid 167 En situation som jag tycker belyser denna Demeter-aspekt hos Marianne är på mammans fest (Dock säkert ändå hennes hjärtas mening). Jag tror att Marianne sjuder av uppdämd aggression och sorg över att hennes patient har dött pga. mammans ringande, och när Marianne lugnt och stilla inleder talet med att berömma mammans noggrannhet och hur viktigt det var med snittarna, för att sedan förklara vidare inför alla gäster att dessa snittar har kostat en människa livet, så uppvisar Marianne en form av passiv-aggressivitet som faller bra in i Shinoda-Bolens förklaringar av Demeter-aspekten.



Shinoda-Bolen menar att det är lätt för Demeter-kvinnor att känna igen de moderliga mönster som de har inom sig, inklusive svårigheten att säga nej. De har också ofta en blind fläck när det gäller deras negativa känslor och de negativa effekterna av sitt beteende. Shinoda-Bolen menar att det är känslorna och beteendet som måste förändras, och därför är en Demeter-kvinnas utveckling ofta blockerad tills hon kan se hela bilden. Ibid sid 169 (Detta ser jag som Mariannes flytt på slutet). Hon menar också att Demeter-kvinnor anser sig ha de bästa avsikter, och i kombination med behovet av att se sig själva som goda mödrar hindrar dem sig själva från att ta till sig av andra insikter, vilket leder till att dessa kvinnor ofta är försvarsinställda. De bemöter ofta kritik med redogörelser för sina goda avsikter: ”jag ville bara hjälpa”. Ibid sid 169 Detta sammankopplar jag med Mariannes fientliga och sårade reaktion när arbetskamraten försöker belysa att Marianne engagerar sig för mycket i patienterna. Marianne fräser då ”Hur skall jag annars vara?!”



Shinoda-Bolen menar att just därför att Demeter-kvinnan har så svårt att säga nej och endast identifierar sig med den goda och givmilda modern, vägrar hon också att erkänna sin ilska gentemot dem hon älskar. Marianne är hela tiden tillmötesgående mot sin omgivning och sina föräldrar, trots att hon borde säga ifrån och bli arg när de kliver över hennes gränser.



Lösningen för en Demeter-kvinna är att hon ”anställa” en egen Demeter-kvinna inom sig själv, enligt Shinoda-Bolen. Med detta menar hon att Demeter-kvinnan behöver fråga sig själv: ”Är det verkligen det här jag vill göra?” ”Vill jag göra det här just nu?” Eller ”Har jag tillräckligt med tid och energi?” Ibid sid 169 Demeter-kvinnan behöver avsätta tid och energi för sina egna aktiviteter såsom att ta sig tid till att måla, jogga, meditera eller dyl. eftersom en typisk Demeter-kvinna aldrig tar sig tid med detta. Som yrkesverksam Demeter-kvinna lägger hon all energi på arbetet och kommer hem på kvällen helt uttröttad. Shinoda-Bolen menar med detta att om kvinnan inte utvecklar sig utöver Demeter, ökar riskerna för att hon skall drabbas av en depression när hon inte längre behövs eller när hon märker att hon inte är ersättlig. Ibid sid 170



Detta är enligt min tolkning, vad som händer med Marianne när hennes arbetsplats blir orolig och hon tackar ja till alla extrapass och vikariat, och också när det kommer fram att Nils har varit otrogen med hennes syster: (Någon annan kan ta min plats, jag är ersättlig. Världen går inte att lita på).



Om jag tolkar Shinoda-Bolens tankar rätt så behöver en kvinna som Marianne också utveckla gudinnor från andra kategorier, eftersom hon menar att minst en gudinna från varje kategori på något sätt behöver komma till uttryck i en kvinnas liv för att hon skall kunna älska djupt, arbeta meningsfullt och kunna vara sensibel och kreativ. Ibid sid 14 Marianne har enligt min mening en aspekt från jungfrugudinnorna, i detta fall Athena. Hon har också en gudinneaspekt från de sårbara gudinnorna, som representeras av Demeter. Vad som det råder en total avsaknad av i Mariannes liv är en aspekt av den tredje gruppen gudinnor, där Afrodite står ensam som den alkemiska gudinnan. Afrodite står för skönhet, kärlek, erotik, sensualitet etc. och Afrodite-aspekten får också kvinnor att söka intensitet snarare än varaktighet i sina relationer, och också att värdera det kreativa och att vara öppna för förändring, enligt Shinoda-Bolen. Ibid sid 15 Jag kan inte alls finna eller se dessa aspekter hos Marianne, och tolkar det då som hon behöver utveckla dessa aspekter för att få ett mer trivsamt liv i fortsättningen.




4. Resultat del II

Den andra kvinnan som jag har valt att skriva om är Elisabeth.



Avsnittet börjar med att man ser Elisabeth när hon jobbar som tunnelbaneförare i Stockholms tunnelbana. Elisabeth är en vacker ljus kvinna mellan 40-50 år, och lever tillsammans med sin man Leif. Elisabeth har också en pappa som är dålig och ligger på sjukhem. Elisabeth kör tunnelbanan, och i en paus från jobbet springer hon för att plocka ut pengar och beger sig sedan till en bingohall, med bestämda och målmedvetna steg.



På jobbet finns också Elisabeths arbetskamrat Päivi, som bjuder hem Elisabeth och Leif på en grillfest efter arbetet. Leifs högsta dröm är att skaffa en sommarstuga. Han är mycket glad och förväntansfull och paret har gemensamt sparat i flera år för att kunna förverkliga sin dröm. På den trevliga grillfesten hemma hos Päivi, berättar Leif om deras planer om sommarstugan. Elisabeth får då ”plötslig huvudvärk” och säger att hon skall åka hem, men istället beger hon sig återigen raka vägen till bingohallen. När bingohallen stänger för kvällen, får Elisabeth följa med en av de anställda ut och blir bjuden på en cigarett. Den anställda frågar då hur det står till med Elisabeth, eftersom hon är där så ofta. Elisabeth reagerar starkt och fräser till den anställda att hon inte skall lägga sig i, och att hon har full kontroll över sin situation.



När Elisabeth hälsar på hos sin pappa är han mycket sjuk, och pratar om döden. Han har fått en ny läkare från Senegal, som har skrivit ut mediciner till honom. Tillbaka på jobbet ljuger Elisabeth och säger att hon glömt plånboken hemma, och springer in på banken och vill låna pengar. När hon får höra hur mycket pengar det finns på kontot får hon en chock: det finns bara 4600 kronor kvar på sparkontot. Elisabeth inser att hon spelat bort mycket mer än vad hon trodde, och också att hon spelat bort de pengar som Leif tror att hon har sparat till sommarstugan.



Leif är överlycklig- han har hittat ett hus och är mycket glad. De åker och tittar på huset och det är också ett bra pris. Leif är så glad, och han frågar Elisabeth ”Du har väl pengarna?”. Elisabeth svarar ja, och ber sedan Leif att släppa av henne utanför pappans sjukhem. När Elisabeths pappa frågarom hon vill vara med när han dör eftersom det känns tryggt, svarar hon ja. Hon frågar också om han har några pengar att låna ut, och pappan bli då orolig och säger att det har han inte, och påminner Elisabeth att hon aldrig skall sätta sig i skuld. Han har i alla fall 2000 kronor i plånboken, och Elisabeth får dessa och åker sedan direkt till bingohallen. Där förlorar hon alla pengar, och en kvinna råder Elisabeth att istället bege sig till de stora bingohallarna inne i stan, eftersom det är där som de stora pengarna finns. På jobbet ljuger Elisabeth för Päivi, och ber henne täcka upp för henne inför Leif och säga att Elisabeth skall följa med henne till landet. Hon säger till Päivi att hon har träffat en älskare- en man från Senegal som pratar mycket bra svenska. Efter viss tvekan svarar Päivi att det är ok, hon kan ljuga.



Nu börjar Elisabeth att bli desperat att vinna pengarna till sommarstugan, så att Leif inte skall sakna pengarna och förlora sin dröm. Elisabeth säger hejdå till honom, och säger att hon följer med Päivi till landet. Hon går sedan och tömmer de sista pengarna på sparkontot, och tar in på ett hotell inne i stan för att spela på en stor bingohall. Väl där, spelar hon upp varenda krona. Hon springer ut ur bingohallen och spyr utanför. Ett par unga kvinnor går förbi och säger: ”Fy fan vad äckligt, jävla kärring”. När hon sedan återvänder hem har Leif lagat en romantisk middag för att fira att huset är deras, köpet är klart. Elisabeth bryter ihop och gråter, skyller på hormonerna.



Elisabeths pappa ligger sedan i koma, och nu är döden nära. Elisabeth kommer dit och stjäl med sig allt som finns av värde: pengar, smycken, pokaler, klockor etc. Hon beger sig sedan till pantbanken där hon får 5000 kronor. Med dessa pengar åker hon till bingohallen och spelar bort allting. Under tiden som hon spelar bingo ringer mobilen, men Elisabeth avfärdar samtalet. Det samtalet varifrån sjukhemmet, som ville tala om att döden för hennes pappa var nära. När Elisabeth slår på mobilen igen, när hon spelat klart förstår hon vad hon gjort. Hon missade att finnas till hands när pappan dog, som hon lovat honom. När Elisabeth kommer fram till sjukhemmet är han redan död. Hon tar medicinerna från pappan som den nye läkaren från Senegal skrivit ut, sätter sig på bussen och åker ut i skogen. På bussen finns en grupp studenter som firar och sjunger. Elisabeth sätter sig i en vacker solig skogsglänta, sväljer alla tabletterna och bestämmer sig för att dö.



Studenterna som firar i en park en bit bort hittar henne, och Elisabeth hamnar på sjukhus. Leif anländer till sjukhuset, och kysser henne där hon ligger. Han får sedan gå in till läkaren för att få veta vad det är för fel på Elisabeth. Läkaren förklarar, och Leif ser så förvånad ut- han har inte misstänkt eller förstått någonting. Väl hemma i lägenheten får Leif ensam ett utbrott av sorg och ilska.

Elisabeth får sedan träffa en psykolog som speglar henne. Elisabeth är mycket ledsen och har lurat och bedragit de människor som betyder mest för henne, och spelat bort pengarna som Leif sett så mycket fram emot att använda till sin sommarstugedröm. Lena säger att det var synd: ”Gud, vad synd att de hittade mig!”, men läkaren menar att det ändå var bra, nu har hon nått botten, och att det kan bli bra även om hon har svårt att se det just nu. När Elisabeth berättar om alla de hemska saker som hon har gjort möter läkaren henne med att det brukar vara så, och att det finns hjälp att få. Hon måste också prata och berätta om allting för Leif. Leif är förståeligt arg, men vill ändå förstå. ”Om det ändå varit knark så hade jag kunnat förstå det”. Sedan säger Leif: ”Det värsta, vet vad det är? Det är inte att du har ljugit eller spelat bort alla pengar, utan det värsta är- att du tänkte lämna mig”.



Leif säger sedan till Elisabeth att om hon lovar att göra allt hon kan, så kan relationen fortsätta. Elisabeth och Leif går sedan till möten på Riksförbundet Spelberoende. Där får både de spelberoende och deras anhöriga hjälp och stöd. Hon får prata och berätta och får också rådet att hon måste prata med jobbet om sitt spelberoende. Hon ger alla sina kreditkort till Leif, men skäms för mycket för att våga säga någonting till jobbet, och allting ser ut att vara ganska bra ett tag. På ett möte hos de spelberoende säger Elisabeth att hon känner att allting är bra nu, hon har inget sug och är övertygad om att allt är bra. Den som leder gruppen säger då att:



”det är många som har sagt så och sedan gått härifrån och börjat spela på en gång. Det gäller att inse att du får kämpa med det här hela livet, du får ta en dag i taget”.



Vid ett senare tillfälle blir det på jobbet Elisabeths tur att gå och köpa kaffe och tårta ur kaffeburken. Elisabeth får pengarna i sin hand och beger sig sedan omedelbart till en bingohall. Leif blir rasande när hon kommer hem och konfronterar henne. Elisabeth går sedan till ledaren på spelberoendegruppen, och skriker: ”Jag hatar mig själv!”, ”Jag har spelat!”.



Hon säger till ledaren att hon fick ett återfall, man han avbryter henne och säger ”nej, du tog dig ett återfall”. ”Man tar sig ett återfall”. Elisabeth får skäll, hon borde ha berättat om sin spelberoendeproblematik för tre veckor sedan. Elisabeth går sedan hem till Päivi och berättar allting om sin problematik. Päivi blir stött, men är ändå lyssnande och förstående. Elisabeth ber också Päivi att hennes lön får gå direkt in på Leifs konto, men att Leif får sätta in en liten summa pengar på Päivis konto som Elisabeth sedan kan få av henne. Elisabeth går sedan även till banken och förklarar sin problematik. Hon säger också: ”Vad jag än säger, så ge mig inga pengar!”. Leif kramar henne på kvällen i sängen och säger: ”Men om det händer en gång till så är det slut…”. Den sista scenen i avsnittet visar Elisabeth i spelberoendegruppen, hon har då varit fri och har inte rört en bingobricka på ett halvår.



4.1	Missbruket

Woodman beskriver i ”Den sovande Bruden” att verkliga alkoholister kan liknas vid både matmissbrukare och drogmissbrukare. Som jag förstår Woodman i hennes bok, beskriver hon mycket av missbruk utifrån matmissbruk, men att hennes teorier är tillämpbara på alla former av missbruk, och även olika former av manier såsom städmani, arbetsmani och dyl. Grunden är att missbruket har individen i sin makt, och att den makten agerar som en slags hemlighet i allt de gör. Den sovande Bruden, Woodman 1990, sid 9.



Elisabeth i filmen har inget kemiskt missbruk, men lider av ett spelmissbruk. Hennes omgivning är totalt omedveten om detta, eftersom hon hemlighåller det så väl genom lögner och manipulationer. Spelmissbruket har Elisabeth i sin makt, precis som Woodman beskriver, eftersom Elisabeth inte kan kontrollera sitt missbruk. Elisabeth sköter genomgående sitt jobb, och detta kan förklaras med Woodmans tanke om vargattityden. Ibid sid 10 Vargattityden kräver mer och mer under dagen, och ylar ”jag vill!, jag vill!” under natten. Genom samhällets värderingar som är grundade på arbetsetik och perfektionism, normer, ambitioner och mål- upprätthålls vargattityden i den professionella djungeln, men samhället kan inte ge näring på natten åt den ensamme vargen. Ibid sid 11 Detta belyses genom att Elisabeth arbetar men så fort hon får en rast, blir ledig på kvällar eller nätter omedelbart beger sig till bingohallen. Woodman menar att missbrukarens jag har blivit besatt av en demon som de inte kan kontrollera. Demonen bär sin mask av respektabilitet under dagen, men visar sitt verkliga ansikte under natten. Ibid sid 11 Woodman citerar Jungs brev till Bill Wilsson, grundaren av Anonyma Alkoholister, och hon belyser också de två första stegen på A.A:s program som är:



Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv

Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt förnuft. Ibid sid 30



Woodman beskriver också att Jung ansåg att människans behov av religion är instinktuellt, ett naturligt behov. I avsaknad av detta tar människan till kompensation och kanske skapar sig egna ritualer, men eftersom de inte vet vad de håller på med kan de åkalla fel gud och falla offer för hans eller hennes makt, vare sig de vill eller inte. I avvisandet av världen sådan den är, skapar de omedvetet sin egen fiktion och försöker projicera sin egen ”heliga” värld på världen utanför. Resultatet blir en kollision som blir mer och mer destruktiv. Ibid sid 34 Woodman skriver också:



”Men vad händer, när denna medfödda andliga längtan inte struktureras inom den opersonliga ram som kyrkan kunde erbjuda? En bulle kan inte ersätta den gudomliga oblaten. Inte heller kan alkohol ersätta den gudomliga anden och inte kan självsvält ersätta den religiösa fastan. När våra animaliska och andliga signaler blir hopblandade blir resultatet ett underligt beteende. Tomheten gnager och vargen styrker omkring, ända tills något slags ritual utföres. Om det är en tvångsritual, kan den, med en orkans styrka, suga sitt offer huvudstupa in i omedvetenhet. Den andliga hungern fångas in i det demoniska, om den inte får näring av det heliga.” Ibid sid 35



Om jag tolkar Woodman rätt, så kan alltså stora delar av ett missbruk förklaras med avsaknaden av en religion eller en andlighet. Elisabeths spelmissbruk skulle mot denna förklaringsbakgrund kunna ses som ett offer både för samhällets värderingar, och för avsaknaden av en förankring i någon form av religion eller andlighet.



4.2	Den feminina principen

Woodman menar att det som saknas i missbrukarens liv är balansen som skulle kunna återställa livskvalitén. Den maskulina principen som är rationell, målorienterad och perfektionistisk måste balanseras av den feminina principen. Ibid sid 11 Woodman betonar att i psykologisk mening har maskulin och feminin ingenting att göra med att vara instängd i en manlig eller kvinnlig kropp, utan härleds istället åt animus och anima-principen. Hon menar att med positiv maskulin energi, kan jaget disciplinera sig för att använda sig av sina gåvor, fysiska, andliga och intellektuella. Ju mer denna energi mognar och utvecklas, desto mindre stelt och mer flexibelt blir det. Ibid sid 12-13 Den feminina energin beskrivs som ”en väldig ocean av evigt varande” Ibid sid 14 Den är älskande, och om kärleken penetreras av det positivt maskulina frigörs krafter till att flyta in i livet med ett konstant flöde av nytt hopp, ny tro och nya dimensioner i kärleken. Ibid sid 14 Woodman menar att goda seglare i livets stormar använder sitt jag för att särskilja i vilka situationer som de ska använda sig av sin feminina respektive maskulina sida, och deras jag är moget nog att segla med vågornas och vindarnas kraft. Detta jag kan endast bli moget nog om det stöds av kroppens vishet, som har direkt kontakt med instinkterna. Woodman menar att utan samspelet mellan kropp och själ bli kroppen fånge. Ibid sid 14



Som jag tolkar Woodman, har alltså en missbrukare en form av ”avbruten” kontakt mellan sina olika sidor såsom de maskulina och feminina sidorna, och emellan kropp, själ och instinkter. Om man analyserar Elisabeth ur denna vinkel så är hon någonstans väldigt målorienterad - hon både ljuger, stjäl, riskerar och bedrar - för att få spela. Hon går över alla normer och principer i jakten på spelet, och kanske drömmen om den högsta vinsten. Elisabeth arbetar- och därefter beger hon sig till bingohallarna. Det finns med andra ord ingen plats för något ”varande”. Jag undrar också vilken betydelse det har att hennes pappa- som hon har en intim och nära relation med- ligger för döden medan hennes spelmissbruk accelererar allt mer. Om Elisabeth har ett faderskomplex, kan man tänka sig att ett negativt faderskomplex och en negativ maskulin princip på ett omedvetet plan driver henne att spela. Kanske ”spela bort” pappa och allt som tillhör honom, när han nu skall dö? Den högsta vinsten skulle vara att pappa lever vidare, vilket hon vet att han inte kommer att göra.



Woodman tar upp följande citat av Marie-Louise Von Franz:



”I en modern kvinnas drömmar, representerar vargen ofta animus, eller den uppslukande attityd som kvinnor ibland har, när de är besatta av animus…. Vargen representerar den omdömeslösa lusten i att sluka allt och alla…. (och) som är så tydlig i många av de neuroser, där personen förblivit infantil på grund av en olycklig barndom. Det är inte DE som vill det, det är VARGEN, som vill det. Deras VARG blir aldrig tillfredsställd, vilket ger dessa människor en känsla av en konstant förbittrad otillfredsställelse… Vargen kallas LYKOS - ljus, (vilket kan bli resultatet) när begäret kan behärskas och energin styras mot sitt rätta mål.” Ibid sid 38



Vargsyndromet uppenbarar sig t.ex. när pendeln ökar sitt impulsmoment och energin alternerar mellan mattvång i privatlivet och yrkeslivets prestationstvång. Ibid sid 38 Nu vet man inte vilken slags barndom Elisabeth har haft; men jag tolkar det som om Elisabeths vargsyndrom utifrån denna bild blir hennes spelande och spelmissbruk.



Woodman menar att kvinnor idag skördar resultatet av generationers våldtäkt. Hon menar att mormödrar och mödrar har rättat sig efter patriarkaliska värderingar så till den grad att de utplånat sin egen kvinnlighet. Modern som avvisar sitt eget feminina medvetande kan inte se barnet i dess blivande, och hon kan inte tillåta det att leva sitt eget operfekta liv i sin egen operfekta värld. När kvinnan förleds av sina egna perfektionistiska normer och utan sin feminina identitet, längtar hon medvetet eller omedvetet efter en väg ut ur fängelset. Ibid sid 218



Som jag tolkar Woodman, så måste jaget också erkänna självet. När detta sker projiceras det inte i form av yttre perfektionskrav. När jaget är fångat i en dominerande inflation, förnekas den inre verkligheten, och så länge vi projicerar på den kollektiva världen - institutioner, media och samhälle, tillåter vi oss själva att besmittas av främmande element. Om självet istället blir medvetet, finns auktoriteten inom oss själva. Att vara sann mot självet innebär att försöka ge uttryck för den så unikt som möjligt. Att älska inifrån istället för att acceptera främmande normer, som inte tar hänsyn till vårt innersta väsen. När man strävar efter perfektion, dödar man kärleken eftersom perfektionen inte erkänner det mänskliga, och hur mycket jaget än anstränger sig kan det inte nå sitt perfektionsideal, eftersom det finns en annan, inre verklighet, enligt Woodman. Bara genom att öppna oss själva för vår inre verklighet, kan vi öppna oss för kärlekens gåva. Ibid sid 236 Woodman menar att det äkta och sant feminina är kärlekens boning, och att det äkta och sant maskulina är den ande som i det evigt okända söker efter en mening. Det paradoxala självet innefattar både det feminina och det maskulina, och om dessa projiceras på den yttre världen upphör transcendensen att existera, och självet och den inre helheten förstenas. Utan den äkta feminina kärleken och den äkta maskulina anden, finns inget inre liv. I försöken att skapa en yttre perfektion och att konkretisera våra omedvetna inre ideal, dödas den inre kreativa fantasin och livet tvingas in i stelnande former. För att bli fri måste vi krossa stenbilderna och tillåta livet och kärleken att flöda, enligt Woodman. Ibid sid 236-237.



Återupprättandet av de feminina principerna innebär bland annat ett ansvarstagande för kroppen, så att den kan ge uttryck för sin inre visdom genom att hitta kroppens naturliga rytm: att gå, att se, att uppleva med förnyad känslighet och att återfinna det som en gång var våran födslorätt och gåva från gudinnan. Den feminina principen innebär också ett ansvar att vara trogen sig själv, och ett ansvar för vem jag är. Det handlar inte om att se vad jag inte gör, inte för hur jag tycks vara eller för vad jag uträttar, utan istället att fråga sig själv vem jag är, vad som är mina värderingar, och vilka mina känslor är osv. Woodman kallar detta för att differentiera det feminina, att arbeta med dessa frågor varje dag. Denna process gör kvinnan till Jungfru-kvinnan, den kvinna som är som hon är. Genom detta kan hon leva, utvecklas och vara sig själv. Ibid sid 159 Kraften har enligt Woodman sitt ursprung i det arketypiskt feminina, den stora modern, med båda ljusa och mörka aspekter. Woodman uppfattar gudinnan som rörelsen i spiralen, och rör sig som så mycket annat i naturen i sin cykel. Gudinnan rör sig genom både ljus och mörker, genom död och uppståndelse. Hon lever kreativt, spontant och medvetet.



Gudinnan älskar med hela sin varelse, och genom detta blir hennes sårbarhet hennes styrka. För dem som inte älskar henne uppfattas detta som motsägelsefullt, för dem som älskar henne blir det en paradox. Woodman menar med detta att för att vi skall kunna leva på ett fullödigt vis, måste arketyperna låta sin energi strömma in i jaget. Hela tiden måste det ske en dialog mellan det medvetna och det omedvetna, för att vi skall leva kreativt. Viktigt blir det därför att erkänna, när vi har förlorat kontakten med våra arketypiska grundvalar. I dessa skeenden är det vanligt med drömmar om raserade husgrunder, översvämmade källare, underjordiska parkeringshus etc. och blir tecknet på att det är våran uppgift att stiga ned och göra något åt det kaos härskar där nere. Ibid sid 160



Om jag tolkar Woodman rätt, så måste Elisabeth göra upp med sin komplexa animus. Hon måste försöka se vem han är och hur han påverkar henne. Hon måste också återupprätta sig själv genom att göra upp med de bilder som hon bär med sig om hur livet skall och borde vara - perfektionismtanken. Vad är det hon vill egentligen? Vad i hennes liv är egentligen bara gamla patriarkaliska värderingar om hur livet skall vara, och vilka är de bilder som hon fått över sig? Hon måste också hitta en bättre balans mellan de maskulina och feminina aspekterna inom sig själv, så att hon kan hitta ett bättre energiflöde i livet. Om hon kan använda sig av dessa krafter på ett mer balanserat sätt, så blir de istället konstruktiva och medvetet användbara i olika situationer. Hon måste också medvetandegöras om vilka krafter och arketyper som påverkar och styr henne. Är det den negativa modern, som gör att plikt och arbete är det enda riktiga och det lustfyllda blir farligt? Pendeln skulle då kunna tänkas slå över så att Elisabeths inre riktigt skriker efter roligt, slösigt och spännande? Eller är det den negativa fadern där Elisabeth ses som den eviga lilla pappas flicka, och att spelandet blir hennes sätt att göra revolt mot pappas bild av henne?



Min slutsats blir att Elisabeths missbruk utifrån Woodmans teorier både kan härledas till avsaknad av religion och andlighet, brist på medvetande om vilka komplex och arketyper som påverkar henne, och en brist på förankring i det feminina medvetandet.




5. Resultat III

I denna del vill jag återkoppla till det feminina medvetandet och belysa ett par viktiga komponenter i en kvinnas individuationsprocess och utveckling utifrån Jungianska teorier enligt Woodman.



5.1	Vägar till det feminina medvetandet

Woodman beskriver i ”Att lämna fadershuset” Woodman, Marion. Centrum för Jungiansk Psykologi, 1996 köksarbetet. Hon förklarar köksarbetet som det ankare som sker i pendlingen mellan ljus och mörker, och handlar om att uthärda spänningen mellan det som är förbi och det som komma skall. Det handlar också om att kunna medvetandegöra och integrera dem när de möts. Detta är en process som pågår hela livet.



Det inre maskulina är en del av oss själva, även om det inte känns så, menar Woodman. Denna maskulina energi kan i drömmarna uppträda som ett monster och kan personifieras som ”en karismatisk luden man från skogarna”. Att lämna fadershuset, sid 28 Många kvinnor kan uppfatta denna kraft som så skräckinjagande att de vägrar att erkänna eller att ha kontakt med den. Tillsammans med honom uppträder ofta skökan Maria Magdalena, vilket innebär att två av de mest högspända energierna har trängts bort och lever sina liv i våra omedvetna skogar. Så länge de är omedvetna och bortträngda utgör de också den energi som ligger bakom många av våra missbruk enligt Woodman. Hon menar att den energi som inte finner ett skapande utlopp lätt omvandlas till destruktivitet. Ibid sid 28 Woodman menar vidare att när en kvinna accepterar en mans arketypiska projektion förblir hon fångad i en manlig verklighetsuppfattning och blir antingen identifierad med hans andliga perfektionsideal eller med hans bild av ett ständigt tillgängligt sexobjekt, vilket innebär att hon blir avskuren från den erotiska, mörka och jordbundna skuggan i sin egen kropp. Ibid sid 29 Många människor får sin första örfil när de upptäcker att deras eget äktenskap är på väg att upprepa samma mönster som deras föräldrar enligt Woodman, och denna insikt kan bli drivkraften till att försöka förstå vilken omedveten dynamik som har tagit makten över deras liv. Woodman tar också upp Jungs tanke om att vi alltid konfronteras med allt det som vi inte gjort oss medvetna om. Det gäller då att tålmodigt bygga upp sitt Jag tills de är så starka att de kan börja kommunicera med de omedvetna energier som kan föra dem framåt i utvecklingen. Detta Jag är filtret mellan yttre och inre, och mellan medvetet och omedvetet. Om Jaget inte är moget för en dialog till det omedvetna, kollapsar det gärna under trycket från komplexen och resultatet blir ofta någon form av missbruk. Ibid sid 195 Hjältinnans uppgift består i att bryta sig ur sitt omedvetna faderskomplex för att personligen tillägna sig sitt intellekt och sin ande (solljuset), och att sedan bryta sig ur sitt omedvetna moderskomplex för att tillägna sig sin kropp och sin själ (månsken) för att till sist kunna uppfatta sig som en del av en större helhet (stjärnljus). Ibid sid 29 Woodman beskriver att i början av resan har det sköra feminina sällskap med det sköra maskulina, och det svaga feminina fruktar den maskulina tyrannen, medan det svaga maskulina fruktar den feminina manslukerskan. I dessa fall menar Woodman att båda har slagits ned av makten och följs åt av sina egna förtryckare i det omedvetna. Ibid sid 29



Hur kan man då göra om man vill kasta av sig den gamla patriarkat - getskinnet? Att undvika konfrontation innebär inte att patriarkaten vare sig inuti eller utanför förändras, menar Woodman. Istället behövs det köksarbete som innebär att kämpa, hålla fast, reflektera och tålmodigt gestalta, vilket leder till initiering. När vi rensar ut våra brustna förhoppningar och övermodiga ideal, innebär det att släppa taget om den gamla världen och samtidigt vårda sig om den nya energi som flödar fram ur livets källa. Denna kraft och källa uppfattas universellt som feminin enligt Woodman, och dess befriande energi är så enorm och kaotisk att den mänskliga identiteten tenderar att upplösas, och att återvända till källan kan tillfälligt resultera i en förlust av jaget, kanske tom. en psykos. Männens fruktan för det feminina beskrivs vara densamma som att förlora hela sin manliga identitet i källan. Även kvinnan kan uppleva att hennes jag utplånas när hon kommer i kontakt med sin kreativa matrix, speciellt om hon befinner sig i ett tidigt skede av den inre resan när hennes jag är svagt. Inbrytningar från det omedvetna kan spränga jag- behållaren. Ibid sid 29 Ett träget köksarbete som samtliga djur, demoner och änglar måste genomgå i den transformerande elden i köket är alltså mycket betydelsefullt menar Woodman. Woodman tar också upp Jungs bild av arketypen. Jung såg arketypen med två poler- varav den ena infraröda - representerade energin som tar sig uttryck i instinkternas och kroppsymptomens dynamik. Vid den andra polen - den ultravioletta - kommer energin till uttryck genom en andlig dynamik i form av bilder, drömmar och fantasier. Omvandlingen av denna energi kallade Jung för den avgörande transformationen, och var enligt honom grunden för all kultur och civilisation. Woodman menar att man före Jungs tid såg transformationen som ett gudomligt ingripande, en form av nåd. Jung såg istället transformationen som ett ingripande inifrån, som en inre kraft som transformerade från rå instinkt till ande. I detta skede kan man uppleva ett ångestfyllt kaos, göra motstånd, vidmakthålla spänningen, falla ned i ett nytt kaos- därefter bryter det nya energimönstret igenom. Individen måste följa energiflödets nya bana för att växa. Alternativet är att underordna sig de kvävande föräldrakomplexen och att regrediera - vilket alstrar depressioner, neuroser och hypokondrier, menar Woodman. Ibid sid 348



Den psykiska skräcken att bryta invanda mönster och vanor är stor, och kaos hotar. För alla de män och kvinnor som gömmer sin osäkerhet bakom en mer eller mindre konstruerad ordning innebär resans första fas att de måste etablera en kontakt med den inre kungen, och frågor som ”Vad skall folk säga?”, ”Vad väntar sig folk?” är vanliga, enligt Woodman. Ibid sid 30



Hur skall vi då finna oss själva och få reda på vart vi är på väg? För att kunna lämna fadershuset, och inte gå direkt in i ett annat, måste vi utveckla självtillit enligt Woodman. Patriarkatet har ingen respekt för den inre världen eller någon tid för fantasier. Vi måste laga en brödsoppa. Brödsoppan innebär att vi skapar våran egen förbindelse till vår egen livskälla: genom att tänka, måla, skriva, sjunga och dansa. Med detta offrar vi den energi som vi inte kan hålla kvar i vår fysiska existens och uttrycker den i former som bäst motsvarar dess andliga innebörd. Ibid sid 33 När patriarkatet börjar spricka, menar Woodman att både kvinnor och män blir rädda för att mista sin makt, och börjar därför använda den hänsynslöst eftersom deras identitet är identisk med deras makt. Hon menar att skräcken för att vara ingen och raseriet mot dem som vägrar vara slavar ageras ut i våra hem, på våra gator, i regeringar och i kaotiska förlopp över hela världen. Kvinnor över hela världen fruktar repressalier eftersom de vet att den aggression som föds ur fruktan, impotens och identitetsförlust är mordisk. Ibid sid 34 Woodman menar att för att vi skall bli så starka som möjligt måste vi sträva efter att bli så äkta som möjligt. Om vi inte tar oss tid att laga brödsoppa och stå i kontakt med de nya bilder som kommer ur våra kroppar, så kommer vi också att sakna ingångar till oss själva, och med detta kan vi inte heller få kontakt med den gudomliga energi som kan förvandla oss och skapa en ny ordning med kärlek istället för makt, enligt Woodman.

Att släppa kontrollen och börja det mödosamma arbetet med att dra tillbaka projektionerna, att erkänna sitt eget ljus och sitt eget mörker kan innebära att man känner sig både trist och ensam. De kontakter som har hållit oss fångna i ett föråldrat kontrollsystem bryts, men öppnar samtidigt upp för de kontakter som befriar oss. Ibid sid 34 Woodman menar att när vi låter vår sanning som låter vår femininitet att blomma, upptäcker vi efter hand vår egen kung. Ibid sid 34



Förbundet med det inre maskulina - i relationen med kungen - utgör en grund för en fast feminin ståndpunkt. I det yttre kan det ge kvinnan den jagstyrka som hon behöver för att kunna agera utifrån hennes månmedvetande, förankrat i hennes egna känslor och kropp, medan det i det inre kan hjälpa henne att vårda om de bilder som berör henne och kan tala om för henne vem hon är. I detta förbund med brudgummen frigörs kvinnan från naturens omedvetenhet och från föräldrakomplexen. Ibid sid 196



Woodman menar att när det feminina kan öppna sig för sin egen skapande eld, kan kvinnan smida sig en flexibel och stark behållare som gör att hon kan hålla fast vid sin egen känsla och hålla samman motpolerna. Med detta lever inte skökan åtskild från jungfrun, och sexualiteten är inte längre åtskild från andligheten, och det medvetna är inte åtskilt från det omedvetna. Inte heller står den goda modern i motsatsförhållande till den onda modern, eller den dåliga fadern i motsatsförhållande till den goda fadern. Ibid sid 197



För både Marianne och Elisabeth i avsnitten - och för alla kvinnor i sin individuation - blir det utifrån ett Jungianskt perspektiv och enligt Woodmans teorier, viktigt att frigöra sig och finna sin egen väg till det feminina medvetandet för att bli hela människor. För att kunna bli det förstår jag det som om varje kvinna måste göra upp med sina egna komplex och också med de arketyper som påverkar. Vägen i kvinnans indviduationsprocess innebär också att göra upp med gamla mönster och gamla normer och värderingar, som fortfarande styrs av patriarkala värderingar om hur en kvinna skall vara. Priset för anpassning har för många kvinnor varit högt, och många kvinnor har förlorat sig själv och sin egen inre röst på vägen. Genom att hitta sin egen väg fram i det feminina medvetandet kan också kvinnor och män mötas på ett bättre sätt och finna ett mer sant och kärleksfullt utbyte och möte till varandra.


6. Diskussion

Det har varit ett spännande arbete att läsa och studera om den kvinnliga individuationsprocessen, och intressant att försöka se hur nutida Jungianska analytiker analyserar och reflekterar med hjälp av Jungiansk psykologi. Jag är väl medveten om detta arbetes begränsningar, och känner själv en avsaknad av delar som jag tycker skulle ha varit viktiga för en helhetsförståelse. Jag tolkar Woodman som om hon samlar alla typer av missbruk under ungefär samma förklaringsmodeller, dvs. komplex som har låst energier och negativt påverkande arketyper, avsaknad av en andlig och religiös förankring och för kvinnor svag och skör förankring i det feminina medvetandet. Hon beskriver t.ex. ingenting om de kemiska beroendenas effekter förutom den koppling som hon gör till A.A, då den beroende erkänner att den står under en kraft starkare än individen själv. Woodman saknar också tankar om stämplingsprocessen där den beroende bekräftas negativt av sin omgivning, självkänslan sjunker etc. i en neråtgående spiral. På vissa sätt berör hon individen, som i fallen av hennes analysander i ”Att lämna fadershuset”, utifrån deras dagböcker, berättelser och drömmar. På andra sätt saknar jag detta, eftersom hon tenderar att på olika sätt ge alla missbrukare ungefär samma orsaksförklaringar. Jag anser att Woodmans teorier är mycket intressanta och väl användbara, men är för enkla för att kunna användas på alla missbrukare. I mina ögon är missbrukare individer med individuella orsaker till varför de börjat missbruka. Inte desto mindre anser jag att hennes teorier skulle kunna vara viktiga delar i en behandling, då jag tror att många människor lider brist på andlig förankring i någon form. Teorierna är ur detta perspektiv viktiga. Jag tror dock att missbruk behöver förankras i flera perspektiv: både sociologiska, juridiska mediciniska och psykologiska aspekter är viktiga att ta med för att kunna få en helhetsförståelse för missbruk, och jag tror att missbruk är mångfasetterat och komplext med multikausala orsaker och effekter. Det finns t.ex. olika sorter av missbruk även inom samma område, t.ex. alkohol, vilket skulle kunna innebära ett behov av varierande förklaringsgrunder. Jag tror också att man i försöken att förstå missbruk- speciellt kvinnligt missbruk- måste se till kvinnans/ kvinnors livsvillkor i allmänhet såsom hennes förhållande till offentlighet, stereotypa bilder av kvinnor, kvinnors förhållande till samhälle, arbete, barn och familjeliv etc. vilket Woodman gör i vissa delar, eftersom hon beskriver det förtryckande patriarkatet och dess ödesdigra konsekvenser för kvinnor, vilket jag anser är viktigt. Det blir viktigt att tänka på att hänsyn måste tas till skilda behandlingsfaktorer för män och kvinnor, eftersom den kvinnliga missbrukaren ofta är dubbelt förtryckt - både som missbrukare men också som kvinna. Den kvinnliga missbrukaren blir ofta hårdare bedömd av de rådande stereotyperna i samhället av hur en kvinna ”skall vara”. Exempel på detta är hur illa berusade kvinnor ses.



I Woodmans tankar och teorier om det feminina medvetandet finns också så mycket användbart, men även där finns aspekter som jag saknar. För en kvinna som har det relativt ordnat runt omkring sig, finns det möjligheter att ägna sig åt personlig utveckling och använda sig av olika uttrycksmetoder för att utveckla sitt inre själsliv, granska sina mönster och sina förhållningssätt till den yttre världen. För en kvinna som lever under knappa omständigheter med fyra barn och en bråkig karl i ett slumområde, är det inte lika lättåtkomligt att ägna sig åt personlig utveckling och en yttre och inre granskning av vilka mönster som hon fastnat i. Min tanke med detta är att Woodman glömmer att placera in kvinnor i olika situationer socialt, kulturellt, historiskt och individuellt. Frågan är om det är möjligt att generalisera missbrukare och speciellt kvinnliga missbrukare, därvid blir också social- och klasstillhörighet av intresse, något som jag inte upplever att Woodman tar med i beräkningarna. Det har visat sig i annan forskning Se exempelvis Könsperspektiv på Missbruk Leissner, Tom & Hedin Ulla- Carin (2002) att många missbrukare redan under barn och ungdomstiden har vuxit upp under svaga och knappa sociala och ekonomiska förhållanden, ofta har haft en otrygg uppväxt med inslag av olika oroligheter etc. Detta kan vara mönster som följer dem upp i vuxen ålder. Frågan blir då vilken möjlighet som dessa individer har till terapi etc. De svaga och marginaliserade grupperna och individerna som oftast behöver hjälpen mest, har många gånger minst möjligheter - i fråga om tid, pengar och personlig utveckling.



Woodman nämner psykos och neuros på vissa ställen, men lämnar inga ytterligare förklaringsmodeller. Psykiska problem överlag behandlas inte, och jag saknar hanterings och behandlingsfrågan: Hur skall diverse symtom och problem behandlas? Vad finns det för metoder förutom de individuella uttrycksmetoderna som en kvinna kan använda sig av när hon befinner sig i kris? Om jag tolkar Jung rätt, så skall neuros ses positivt och som en potentiell vägvisare till personlig utveckling, men fram tills den kan uppfattas så av en individ, anser jag att det behövs modeller och riktlinjer avseende olika skeden, gradskillnader och övergångar för varje fenomen, för att både omgivning och individen själv skall kunna sig trygg och veta vad som händer. För en del kvinnor gäller fortfarande Maslows behovstrappa- inte lätt att fundera över vem man är när de fyra barnen skall ha mat och kylskåpet är tomt. Likväl tror jag att alla kvinnor har ett behov av att finna sig själv och ett visst behov av självförverkligande och individuell utveckling. Vad som skulle kunna vara intressant vore om Woodman skrev en form av lexikon eller en bok med ett uppslagsverks-liknande upplägg, där hon också översiktligt behandlade exempelvis psykologiska utvecklingsstadier, kris, depression, vrede, liknande ett ”traditionellt” psykodynamiskt lexikon, med översiktliga förklaringar där man sedan kunde penetrera symtom och individ mer ingående och specifikt utifrån vissa riktlinjer och tankegångar. Ibland har det varit svårt att följa Woodmans röda tanketrådar eftersom hon växlar snabbt mellan att behandla religiösa fenomen och kopplingar, drömmar hos hennes analysander, samhällsproblem och individuella komplex såsom faders- och modersarketypen. Vissa avsnitt har jag fått läsa flera gånger för att försöka förstå och koppla samman hennes teorier på ett begripligt sätt.



Intressant och givande har dock arbetet varit, och det finns flera aspekter i den kvinnliga individuationsprocessen och vägar till det feminina medvetandet som är oerhört tänkvärda och värdefulla, inte minst i just det moderna och stressade västerländska samhälle som jag uppfattar att Woodman utgår ifrån. Intressant vore att också att försöka förstå Woodmans teorier i ett kulturellt perspektiv- hur ser t.ex. den kvinnliga individuationsprocessen ut i Iran eller i Eritrea? Vad ligger tyngdpunkterna psykologiskt sett för en kvinna ur en helt annan kultur?



Någon tråd av detta är det som Shinoda-Bolen funnit kopplingen och de gemensamma nämnarna för, när hon använder sig av de tretusen år gamla grekiska myterna, som är i en helt annan tid och en helt annan kultur, för att kunna göra dessa myter användbara för en kvinna av dagens samhälle. Många forskare Se exempelvis Könsperspektiv på Missbruk betonar vikten av att kvinnor med missbruk behöver andra starka kvinnliga förebilder, och de behöver också få utveckla sina band med andra kvinnor. Den kvinnliga kollektiva gemenskapen kan ibland vara av avgörande betydelse för att lyckas avsluta sitt missbruk. Shinoda-Bolen har beskrivit starka förebilder på ett inspirerande, kategoriserat och lättförståeligt sätt, och jag är så fascinerad över hennes sätt att väcka intresse och förståelse inför att dessa myter och arketyper fortfarande är så fulla av liv, och så användbara både som förebilder och som förståelsebakgrunder till kvinnors individuella och unika liv, och min åsikt är att de kan vara både relevanta och tänkvärda för olika kvinnor.
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