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1. Inledning 
Kärlek i olika former har så länge jag kan minnas, fascinerat mig. Denna outgrundliga känsla 

- fängslande, berörande, livsomfattande och genomgripande i alla sina olika individuella ny-

anser och toner. Åtråvärd, efterlängtad eller destruktiv och förintande. Känslan som aldrig kan 

mätas eller granskas med en objektiv blick, men som nästan alla kan relatera till. 

 

För många år sedan, när min dotter var nyfödd åkte jag tunnelbana i Stockholm en vacker 

vårdag. Det var en solig helgdag, och vi var ensamma i tunnelbanevagnen. Solen glittrade 

över min dotters ansikte och hår, hon var så fridfull där hon låg. Hon skulle snart få uppleva 

den första sommaren i sitt liv. Precis när tåget skulle lämna perrongen på en av stationerna 

kom en man inrusande med sina väskor. Efter honom kom en kvinna springande. De kastade 

sig ned på sätena en bit bort från oss. Kvinnan grät och skrek. ”Lämna mig inte!” ”Snälla, 

snälla, låt mig följa med!” Mannen kastade sig över henne och slog henne gång på gång i hu-

vudet och i ansiktet. Kvinnan fortsatte att desperat gråta och skrika ”lämna mig inte, snälla jag 

älskar dig!”. Jag vågade inte ingripa, det var bara vi i vagnen. Jag tittade på min dotter där hon 

låg i djup sömn. Hela livet låg framför henne, all kärlek som jag hoppades att hon skulle få 

uppleva, alla drömmar, visioner, längtan till livet fanns där inom henne. Hur skulle jag kunna 

rädda henne från smärtan och sorgen? Hur skulle jag kunna få henne att inte hamna i destruk-

tiva relationer? När jag tittade på kvinnan som grät, såg jag min dotter i henne. Jag såg den 

lilla flickans väntan, glädje, förhoppning som vänts till en ohygglig desperation och smärta. 

Jag såg den lilla flickans bilder om sagoslott, prinsessor och vita hästar, den kloka pappa 

kungen och prinsen som möter mörka faror och bekämpar fasansfulla drakar och vidunder. 

Någonstans föddes känslan i mig att vi alla är systrar, mödrar och döttrar till varandra. Vi har 

alla ett ansvar för varandra. Vi har alla varit den lilla dottern och flickan någon gång, och vi 

har alla varit den lilla sonen och pojken fyllda med fantasier och förhoppningar, drömmar och 

visioner. Händelsen präglade mig mycket, och jag funderar ofta än idag hur det har gått för 

kvinnan i tunnelbanan. Mitt intresse för kärlek och heterosexuella relationer fördjupades och 

alltsedan dess har jag velat studera och arbeta med dessa områden. 

 

Någonting annat som präglat mig är filmen ”7 millimeters” med Nicholas Cage i en av huvud-

rollerna, som spelar kriminalpolis. Han har i filmen precis blivit pappa till en dotter (precis 

som jag själv precis blivit mamma till en dotter när jag såg filmen). Han får i uppdrag att reda 

ut en ”snuffmovie”, dvs. en form av porrfilm som slutar med att en människa dödas i sexuellt 
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syfte. Genom olika spår och händelser leds han fram till en ensam mamma vars tonåriga dot-

ter försvunnit för ett par år sedan. Mamman lever på hoppet om att få hem sin dotter igen. Det 

finns inga spår kring vart dottern tagit vägen, förutom ett brev där hon beslutat sig för att bege 

sig till Hollywood för att söka lyckan och bli filmstjärna. Nicholas Cage leds genom filmen in 

i en vansinnig värld, sjukare än han någonsin kunnat föreställa sig, med massor av försvunna 

barn och ungdomar, parallellt med en sjuk sexuell värld där människor dödas i de olika fil-

merna. Hela tiden tänker han också på sin lilla dotter därhemma. 

 

Till sist finner han vad som hänt dottern där hon för sina drömmars skull lurats och utnyttjats 

in i en sexuell film som lett till döden. Nicholas Cage kräver och utfärdar naturligtvis veder-

gällning. Det mest gripande är när han skall avsluta fallet och berätta för mamman vad som 

har hänt. Hur kan man berätta en sådan sak för en mamma? Mamman lever på sitt hopp, går 

hemma och väntar på minsta livstecken, hoppas, väntar, längtar. När han kommer hem till 

mamman inser han att han inte kan berätta. När hon frågar honom om hon skall fortsätta hop-

pas, så svarar han ja. Han låter henne fortsätta tro och hoppas, för han vet att någonstans inom 

henne så förstår hon att hennes dotter aldrig kommer att komma hem mer. 

 

Och detta är också en aspekt av kärleken som handlar så mycket om tro, hopp och längtan. 

Den trotsiga tonårsdottern miste livet för sina drömmars skull. Denna bild av utnyttjande av 

andra människors drömmar och förhoppningar får mig mer än någonsin att vilja bekämpa 

trafficking och sexhandel av kvinnor från utsatta länder och situationer, där de luras och ut-

nyttjas på grund av sina visioner och förhoppningar om ett bättre liv. Drömde hon om kärlek? 

Om romantik? Om den man som hon skulle träffa och dela livet med? Man kan inte tro att 

hennes längtan låg i att bli utnyttjad av tio olika män om dagen i en låst lägenhet eller hotell-

rum. 

 

Denna uppsats handlar om människans eviga längtan efter kärlek, förälskelse och sexualitet. 

Många gånger såras hon djupt, kanske snubblar och faller både en och flera gånger i sitt liv. 

Ändå finns där alltid längtan … längtan efter att få vara nära den vi älskar … eller så kanske 

hon … eller kanske han …  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att granska och undersöka hur förälskelse, kärlek och sexualitet i ett 

heterosexuellt parförhållande beskrivs och förklaras ur ett Jungianskt perspektiv. Undersök-

ningen utgår från följande frågeställningar: 

 

- Hur uppstår förälskelse och kärlek ur ett Jungianskt perspektiv? 

- Vilka arketyper inverkar på en heterosexuell parrelation, och på vilket sätt in-

verkar dem? 
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3. Metod 
Jag har valt att undersöka hur kärlek i ett heterosexuellt förhållande uppstår ur ett jungianskt 

perspektiv. Jag har valt att studera, läsa och granska den litteratur som finns tillgänglig inom 

området, och har utgått ifrån ett nutida västerländskt perspektiv. Arbetet är en litteraturstudie 

och den litteratur som jag har använt mig av är så modern och nutida som möjligt, och jag har 

i denna uppsats därför valt att inte använda mig av t.ex. Emma Jungs ”Animus och Anima” 

eller C. G. Jungs ”Människan och hennes symboler”, eftersom de i en del avseenden kan ver-

ka omoderna. Kvinnors möjlighet till utbildning och självförverkligande i ett modernt väster-

ländskt samhälle är t.ex. annorlunda idag än vad de var när dessa böcker skrevs. Jag har istäl-

let valt att använda mig av Sanford,1 som är en verksam jungiansk analytiker och präst och 

som skrev sin bok Osynliga Partners 1980. Även Pascal2 kan räknas till den yngre generatio-

nen av jungianska analytiker. Dessa författare använder sig av C. G. Jungs ursprungliga teori-

er och tankar, men har ombearbetat dessa i modernare form. 

 

Jag har valt att intervjua fyra stycken individer i exemplifierande och reflekterande syfte. Jag 

vill noga betona att de inte tjänar ett resultat och slutsats- syfte. De är för få för att som sådana 

räknas in i ett resultatsyfte, utan tjänar istället ett syfte i att vara exempel på hur moderna 

människor kan tänka. De intervjuade valdes ut genom personliga kontakter, och intervjuerna 

genomfördes per telefon. De frågor som jag ställde, var frågor som uppkom av intresse, efter 

att ha studerat och granskat den jungianska litteraturen. 

 

I övrigt är arbetet en granskande studie, där jag i baktankarna också har använt mig av Alves-

son och Sköldbergs tankar om den hermeneutiska cirkeln.3 Alvesson och Sköldberg beskriver 

den hermeneutiska cirkeln, där delen endast kan förstås ur helheten, och helheten endast ur 

delarna. Cirkeln förvandlas sedan till en spiral, där man börjar med någon del och tentativt 

försöker sätta denna del i samband med helheten, återgår till den studerade delen osv. Man 

börjar således med någon punkt och borrar sig successivt in för att alternera mellan del och 

helhet, för att undan för undan få en fördjupad förståelse för båda delarna. 

 

                                                 
1 Sanford, John A Osynliga Partners Centrum för Jungiansk Psykologi AB 1989, 1993 
2 Pascal, Eugene Jung i våra liv Svenska Förlags AB 1993 
3 Alvesson och Sköldberg ”Tolkning och Reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod” 

Studentlitteratur 1994 
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Alvesson och Sköldberg menar att den hermeneutiska processen börjar med att vi ställer frå-

gor till en text eller en uppsättning texter. Frågorna är centrala: vi sitter inte och väntar på att 

något skall dyka upp, utan tar initiativet och inleder en dialog med texten. Först och främst 

måste vi sätta oss in intentionerna hos textens upphovsman: är texten skriven med avsikt att 

svara på vår fråga/ våra frågor- eller är den oavsiktligt svar därpå? Vilka tendenser finns? Kan 

upphovsmannen/kvinnan haft uppsåt att försköna, förvanska etc.? I sådana fall minskar käl-

lans värde. Källans värde minskar också med avstånd i tid och rum och antal led. Ju svagare 

källans utsagor är, desto större betydelse får empati och inlevelse i den agerandes handlande. 

 

Dessa tankar har jag försökt att ta fasta på genom att ställa frågor till texten, och det väcktes 

också intresse för att ställa frågor till realistiska individer, vilket jag gjort i mina intervjuer. 

 

Hermeneutiken förknippas också med empati, där tolkningen och förståelsen utgår ifrån att 

man lever sig in i den handlandes (skrivandes, talandes) situation. Man försöker att med fan-

tasi och inlevelse sätta sig in i aktörens ställe för att därigenom klarare kunna förstå innebör-

den av handlingen. Tanken är att en individs psyke inte är penetrerbart för en annan individs 

förnuft som försöker analysera utifrån, utan endast en igenkännande intuition kan till fullo 

tillägna sig en annan människas mentala universum. När denna empati kompletteras med ut-

tolkarens kunskapsmängd, är det möjligt att – enligt en av hermeneutikens huvudteser- för 

uttolkaren att förstå aktören bättre än vad hon/han själv har gjort. 

 

Alvesson och Sköldberg beskriver också vikten av att själv gå in som imaginär deltagare i 

textens meningsfulla handlingar, för att få textens betydelse att expandera till optimal volym. 

Nästa steg blir att spinna ut ett ”nät” mellan de provisoriska noder av fakta som så genom 

tolkning etablerats, ett nät som skapats genom de relativa fixpunkter som fakta utgör. Detta 

nät används också för att bestyrka eller avstyrka fakta (som aldrig är givna, utan alltid juster-

bara tolkningsresultat). Nästa steg blir att undersöka aktörernas grundläggande förståelsesitua-

tion i existentiella termer- såsom val, beslut, känslor, möjligheter etc. Efter detta går man över 

till texten som sådan och undersöker dess poetik- både med avseende på eventuellt underlig-

gande rotmetaforer och dess narrativa djupstrukturer. I studiet av meningsfulla handlingar 

som text, undersöks aktörens intentioner bakom handlingen såsom exempelvis vilka rotmeta-

forer och narrativa strukturer som styr agerandet. Alvesson och Sköldberg beskriver sedan 

nästa punkt som den refererande aspekten, då vi använder oss av det öppna frågandets taktik 

och intensifierar denna tills den öppnar sin värld för oss. I förståelsen för denna värld får ock-
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så våra egna inre referensramar och värderingar finnas med. Med språket som gemensamt 

medium blir det inte längre två oförenliga världar (subjekt och objekt), utan beskrivs som ett 

”sammansmältande av horisonter”. Därmed gör också historiciteten sig påmind, där varje 

emottagande av en text med nödvändighet blir tidsbunden- inklusive textens mening och de 

frågor vi ställer till texten, eftersom detta är beroende av den tid och rum vi lever i. Även i 

detta skede är det dock nödvändigt att ställa frågor kring textens egen grundläggande men 

outtalade fråga: vilken är den tysta fråga som inte ens texten förmår utsäga, men som ligger 

under hela dess existens? Denna tanke ligger enligt Alvesson och Sköldberg, nära misstan-

kens hermeneutik då den är en tolkning som river undan illusionerna från texten och blottläg-

ger dess egentliga men i någon mening skamliga och undanträngda mening. Det blir med 

andra ord nödvändigt att även i denna fas ställa frågan om en sådan mening finns, och hur den 

i sådana fall skulle se ut, dvs. vad göms bakom fasaden? Därmed sluts den hermeneutiska 

cirkeln, och vi kommer tillbaka till utgångspunkten och intentionerna hos textens upphovs-

man/kvinna. Dock kan vi fortsätta varv efter varv kring det undersökta, med hjälp av de olika 

hermeneutiska perspektiven till dess att inget nytt framkommer. Inom och mellan varje varv 

kommer de tidigare tolkningarna att berika de nya och vice versa. 

 

I frågan hur man kan veta om den erhållna tolkningen är sann eller inte- eller motsvarar verk-

ligheten eller inte- så menar Alvesson och Sköldberg att frågan är felställd- då hermeneutiken 

ifrågasätter det traditionella sanningsbegreppet. Hermeneutiskt sett- ses även fakta som tolk-

ningsresultat och det finns heller ingen dikotomi mellan påstående och verklighet- subjektivt 

eller objektivt- utan utgångspunkten är istället den föränderliga hermeneutiska situationen och 

förståelsen som sådan, där påståenden och verklighet är avledda och abstraherade storheter. 

Sanning inom hermeneutiken kan istället ses som liktydig med avslöjande av väsentliga men 

tidigare okända förhållanden under en text/ mängder av text. Resultatet är dessutom aldrig 

slutgiltigt, utan alltid provisoriskt, då vi alltid kan fortsätta den hermeneutiska processen. Om 

vi inte vill fortsätta själva kan andra utforskare göra det, och om inte annat så kommer nya 

tider med nya frågeställningar och avslöjanden, då hermeneutiken är oupplösligt historisk och 

tidsbunden, menar Alvessom och Sköldberg. 

 

Alvesson och Sköldberg gör också en jämförelse med litteraturtolkning, där ingen kan hävda 

att en viss tolkning är slutgiltig eller ens tillfälligt sann i någon korrespondens mellan teori 

och fakta, dock kan argument lämnas för att en tolkning kan antas vara rimlig, kanske den 

rimligaste med utgångspunkt i den tid vi lever i och med de frågeställningar som vi har till 
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förfogande. Tolkningen kan då avslöja någon djupare och mer grundläggande sanning om 

texten än den som vi ögonblickligen ser. Rimligheten i tolkningen kan dock bara avgöras ge-

nom en kritisk diskussion och dialog om de argument och de resonemang som texten vilar på. 

 

3.1 Avgränsningar 

Jag har valt att koncentrera mig på den heterosexuella parrelationen, och tar därför inte med 

de homosexuellas parrelation, förälskelse och kärlek. Jag har i arbetet försökt att utgå från 

bilder av s.k. ”normala” relationer och tar därför inte med specifik patologi eller avvikelser, 

såsom t.ex. beroendeproblematik, missbruk, våld eller dylikt, även om detta i viss grad ändå 

förekommer i t.ex. informanternas berättelser. 
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4. Tidigare forskning och översikt 
Det finns en uppsjö av olika litteratur och forskning som behandlar ämnet kärlek och sexuali-

tet. Jag har i detta avsnitt valt att ta upp några av de kända teorier som finns om ämnet kärlek. 

 

4.1 Freud 

Freud hade arbetat som både fysiolog, farmakolog och neurolog. Hans teorier om människans 

utveckling var därför i stor utsträckning hämtade från biologiska idéer. Hans arbete baserade 

sig i stor utsträckning på antagandet om att det mänskliga beteendet i grunden var ”inpro-

grammerat”, dvs. att de saker som människor gör i djupet är driftstyrda och instinktiva, snara-

re än förvärvade från kulturen eller inlärda.4 Stainton-Rogers liknar Freuds teorier med sagan 

om Jack Drakdödaren. I sagan möter barnet från födelsen en rad faror som skall bekämpas, 

för att kunna växa upp och få ett välfungerande och sunt vuxenliv. Motivet i sagan är att kri-

garen får sin styrka genom att testas, och genom att gå sin rädsla till mötes och dräpa draken 

vinna nödvändig erfarenhet för att hjälten skall kunna förverkliga sitt öde. Dessa faror kan ses 

som fastställda av biologin, och serien av uppgifter av vad som måste genomföras betraktas 

som något förutbestämt. Varje individ är på sitt eget vis beroende av hur och om varje drake 

dräps, och om individen misslyckas så kommer hon eller han att förbli insnärjd och inte ut-

vecklas helt och fullt. Enligt Freuds teori betraktas utvecklingen som en biologiskt grundad 

process, som modifieras av socialisation och erfarenheter från spädbarnsåldern ända upp i 

vuxen ålder. 

 

Freuds patienter var mest kvinnor som upplevde somatiseringar, dvs. kroppsliga symptom av 

psykiskt lidande. Ett exempel på detta var ”hysteri”- som kan översättas till ”livmoderssjuka”. 

Han antog sedan tanken att: Diagnos av problemet + ingripande= lösning (eller förbättring). 

 

Denna tanke/ paradigm växte framgångsrikt under 1800-talet, då också läkarkonsten och tek-

niken gav möjlighet till effektivare ingripanden. Freud fanns också med i detta, och provade 

både kokain som ett psykotropt läkemedel, elektroterapi och hydroterapi. Så småningom väx-

lade han dock allt mer över till andra former av mer psykologiska ingripanden, såsom hypnos 

och senare fria associationer, som blev en grundläggande del i det han kom att kalla psyko-

analys. 

                                                 
4 Stainton, Rogers Genuspsykologi- Kön och Sexualitet Studentlitteratur 2002 
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Freud beskrev ”drift”, alternativt ”instinkt” eller ”impuls”. Detta sågs som den grundläggande 

energin bakom personligheten. Av drifterna - som i huvudsak handlade om driften att leva och 

dö samt sexuella och aggressiva drifter- gavs en form av psykisk energi. Denna psykiska 

energi ansågs ligga bakom och driva på personlighetsutvecklingen och hur personligheten 

fungerar, vilket enligt Freud till största del skedde på en omedveten nivå. För att få veta vad 

som händer i en persons omedvetna, var det nödvändigt att observera dessa manifestationer i 

individens karaktär, beteende och erfarenheter såsom t.ex. drömmar. Freud såg det omedvetna 

som en dynamisk enhet, där de medvetna händelserna påverkas av de omedvetna processerna. 

 

Han fann sedan den kända ”kungsvägen” till det omedvetna via drömmarna, och utvecklade 

sitt system genom vad patienterna berättade för honom- både genom direkta ordalag om vad 

som sades till honom men också indirekt genom drömmar och fria associationer. Freud ut-

vecklade sedan teorin om att traumatiska barndomshändelser orsakar problem i vuxen ålder, 

där problemen sågs som följder av de psykiska drakar som inte dräpts ordentligt. Dessa pro-

blem fortsatte sedan att smyga omkring i det omedvetna och orsaka alla möjliga sorters pro-

blem. Freud ansåg att den sexuella instinkten fanns redan från spädbarnstiden, och genom 

hela livet som en form av ”pådrivare”. Han såg det sexuella som något bredare än vi definie-

rar det idag- snarare som förknippat med sensuell njutning som förändrades i en viss följd allt 

eftersom utvecklingen fortskred i de olika psykosexuella stadierna. Han delade sedan in de 

olika stadierna: Det orala stadiet, det anala stadiet, det falliska stadiet, latensstadiet och det 

genitala stadiet. Alla stadier har sina egna drakar att ”dräpa”.5

 

4.2 Den falliska fasen och oidipuskomplexet 

Ett av de viktigare stadierna utifrån denna uppsats tema, är det falliska stadiet. Det inträffar 

när barnet är runt tre-fyra år. Freud menade att barnets yttre könsorgan under denna tid blir 

platsen för den sensuella njutningen. Det falliska stadiet för pojkar innebär att de inser att de 

har en penis som inte flickor har, och de blir därför rädda och drabbas av kastrationsångest. 

Freuds menade att denna insikt var chockerande, oroande och hotfull för den lille pojken. Un-

der denna tid börjar pojken också att känna kraftfulla känslor mot fadern, såsom t.ex. hat, ag-

gression och svartsjuka. Samtidigt börjar han känna sexuell attraktion till modern. Detta blir 

en ”drake” för pojken att bekämpa, eftersom han överväldigas av sina känslor och måste be-

arbeta dem. Freud kallade detta för Oidipuskomplexet, efter den grekiska myten där Oidipus 
                                                 
5 Stainton, Rogers Genuspsykologi- kön och sexualitet Studentlitteratur 2002 
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dödar sin far för att få gifta sig med sin mor. Lösningen för pojken blir en kraftig identifika-

tion med fadern som minskar kastrationsångesten, då han ger upp den sexuella kampen om 

mamman. Identifikationen hjälper honom också att avlägsna hans fientliga känslor och ersätta 

dem med beundran. Det gör det också möjligt för pojken att utveckla ett starkt överjag, och 

därmed en stark moralisk känsla. Freud menade att pojkar bar den fortsatta känslan av att vara 

överlägsen på grund av sin penis, och att de därmed kunde utveckla en stark maskulin identi-

tet som innebar att de kan kunde sig mäktiga, självsäkra och kompetenta.6

 

För att oidipalkonflikten skall kunna lösas på ett fullgott sätt, måste barnet ge upp sina före-

ställningar om att behärska eller avlägsna föräldern. Annars kommer dessa fantasier att leva 

kvar omedvetet i form av skuldkänslor och svårigheter att leva i en mogen kärleksrelation 

som vuxen. Den bästa lösningen är enligt Freudiansk teori att pojken har en god fadersgestalt 

att kunna identifiera sig med, en man som har kontakt med både sina maskulina och feminina 

delar. Det är också viktigt att modern kan uppskatta sin pojke som en blivande man. I pojkens 

falliska inriktning finns en ständig risk för falliskt misslyckande, som innebär en form av 

symbolisk kastration- rädslan för att förlora sin fallos. Om mycket av den falliska strävan 

hämtar sin energi ur behovet att kompensera en förlorad nära moderskontakt, blir kastaration-

shotet ett återupplivande av den tidiga maktlösheten. Denna kastrationsångest lever sedan 

kvar hos många män i vuxen ålder, om än omedveten. Den kan fruktas mer än något annat, 

och livet kan inrättas som en enda stor strategi för att undkomma denna ångest. Om pojken 

behåller en olöst förbjuden längtan tillbaka till den tidiga mamman (ev. inkluderande med 

förbjudna föreställningar om en oidipal triumf) kan det ta sig uttryck i att pojken/ mannen tar 

sig an falliska drag som utvecklas till en form av hypermaskulinitet, som t.ex. kan skildras via 

filmer, serietidningar etc. Den kvinna som mannen sedan väljer, blir den kvinna som kan be-

kräfta hans maskulina sidor. Om hon inte beundrar honom tillräckligt, är otrogen eller börjar 

kräva mer ömsesidighet av mannen, hotar hans förnekade men djupa känsla av rädsla för att 

bli beroende att komma fram. Denna rädsla kan också ge sig till känna genom svåra depressi-

va reaktioner, aggressiva reaktioner med eventuell misshandel, alkoholmissbruk etc. Enligt 

Freudiansk teori är att överges från sin kvinna att separeras från sin mamma ännu en gång. Att 

bli övergiven påfrestar manligheten mycket starkt, och den starka kastrationsångesten väller 

fram. Mannen kan också utveckla en Don-Juan problematik, då han så starkt måste förneka 

sin rädsla för att vara omanlig. Han får då ett nästan tvångsmässigt behov att utföra nya, sexu-

                                                 
6 Stainton, Rogers Genuspsykologi – Kön och sexualitet Studentlitteratur 2002 
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ella erövringar. Så länge en kvinna är ”mystisk”, ”oåtkomlig” eller ”anonym”, är hon attrak-

tiv, men hennes värde sjunker snabbt i mannens ögon om hon visar sig ha mänskliga drag. 

Detta blir mannens försvar mot nära relationer och beroende.7

 

För flickan ser det falliska stadiet något annorlunda ut. När flickor inser att pojkar har en pe-

nis som de inte själva har, grips de enligt freudiansk teori av penisavund. Kanske fantiserar de 

om sin vagina som det sår som uppstod när penis togs bort. Enligt Freud skapade detta en 

känsla av att ”något saknas”, som får flickor att känna sig underlägsna. Flickorna anklagar sin 

mor för bristen på penis, och känner en stark fientlighet mot modern. Freud kallade detta för 

”elektrakomplexet”. Freud menade dock att för flickor var överföringen av tillgivenheten till 

fadern lättare än för pojkar, och det gav också ett påföljande uppgivande av sexuellt begär för 

fadern, och istället en identifikation med modern. Så även om flickan upplever svåra känslor 

och frustrationer under den falliska fasen, så sågs de som mindre intensiva än pojkarnas. Iden-

tifikationen med modern var därför svagare enligt Freud, och han menade att flickor därför 

utvecklade ett svagare överjag och därmed en svagare moralisk känsla. Känslor av underläg-

senhet kvarstod också hos flickorna, som var kopplade till bristen på penis. Detta ledde enligt 

Freud till att de utvecklade en kvinnlig identitet som var fogligare och passivare än männens, 

och också mindre kraftfull. Freud ansåg också att för att en kvinna skulle bli mogen, måste 

hon upphöra med att förlägga den sexuella njutningen till klitoris och istället överflytta njut-

ningen till slidan. Först då ansåg Freud att kvinnan var redo för heterosexuella förhållanden 

med män.8

 

Flickans första kärleksobjekt är liksom pojken, mamman. Den tidiga modern är en stark och 

mäktig person, som är både oändligt givande och rik och också hotande. Flickan skall undan 

för undan släppa den nära modersrelationen för att utveckla andra kärleksrelationer till andra 

människor och till fadern och andra män. Varje separation är något smärtsamt, men hon har 

fortfarande på ont och gott, modern som identifikationsobjekt. Detta får tjäna som modell för 

hur hon själv kan bli som stor, och medför också att hon kan ta ”tillbaka” en del av den ”för-

lorade” modern, genom att ta till sig och ta in- introjecera- vissa av moderns funktioner.9 

Kvinnlighet och moderlighet är exempel på egenskaper där mamman lever kvar i flickan, 

fram till puberteten då hon börjar skapa sig en egen feminin identitet. För flickan kan vetska-

                                                 
7 Cullberg, Johan Dynamisk Psykiatri Natur och Kultur 1990 
8 Stainton, Rogers Genuspsykologi- Kön och Sexualitet studentlitteratur 2002 
9 Cullberg, Johan Dynamisk Psykiatri Natur och Kultur 1990 
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pen om att hon har ett ”inre rum” med sig, förmedlat av modern, ge en stark självkänsla. Det 

sätt som pappan tar emot flickans uppvaktning och feminina sidor på, får också en starkt 

styrande effekt på hennes senare trygghet i sin roll som kvinna gentemot män. 

 

Om flickans mamma har haft en egen feminin utveckling som varit fylld av hat och besvikel-

ser, eller om hennes bild av män är det, kan flickan få svårt att ta in moderns kvinnlighet. 

Flickan kan då söka kompensation hos pappan, som ofta kan vara en man som är rädd eller i 

hemlighet tar avstånd från kvinnor. Detta kan ske under en täckmantel av stark fascination för 

en avpersonifierad syn på kvinnan som en form av sexualobjekt. Flickan kan försöka utveckla 

sidor som hon tror att pappa gillar mer- känsloförnekande sidor, pojkaktiga sidor med konkur-

rens och självhävdelse- speciellt gentemot män. Denna grundhållning med falliska drag kan 

senare leda till problem att leva i en kärleksrelation, eftersom flickan/kvinnan aldrig lärt sig 

att acceptera eller leva i sin egen kvinnoroll enligt Freudianska tankar. En kvinna som upple-

ver att det endast är de ”manliga” egenskaperna som lönar sig, med ”kvinnliga” egenskaper är 

förknippade med olycka och andrahandsvärde kommer vidare också att få svårt att inte stän-

digt konkurrera med män och känna sig exploaterad av män. Detta kan leda till komplikatio-

ner i sexual- och samliv och följden kan bli depressiva och neurotiska reaktioner. Alternativt 

till utvecklandet av starka falliska drag, kan flickan istället utveckla en ”hyperkvinnlig” håll-

ning, som blir en kvinnlig motsvarighet till Don-Juan problemtiken. Detta innebär att hon 

uppför sig förföriskt och exploaterar sina kvinnliga egenskaper, i en icke autentisk kärlek till 

män. Sökandet efter en idealiserad fadersfigur kan förfölja kvinnan genom livet, och hindra 

henne från att våga ge sig in i ett ömsesidigt och förtroendefullt förhållande till en man.10

 

Freud var den förste som beskrev att alla barn är delaktiga i en likartad psykosexuell utveck-

ling där småflickor har en erotisk historia som liknar pojkars, även om Freud beskrev detta för 

båda könen som ”har en helt igenom maskulin karaktär”. Den stora skillnaden inträder när 

båda könen inser att den lilla flickan saknar något, och båda könen tror att hon blivit kastre-

rad. Enligt Freud fanns bara ett könsorgan- det manliga. Freud menade att upplevelsen av 

detta för flickan inte var komplementär till pojkens, eftersom det endast var hos barn av 

manskön som sammanträffande kunde ske i den meningen att känna kärlek till den ena föräl-

dern, och hat gentemot den andra i egenskap av rival. Flickan vänder sig istället bort mot mo-

dern och klandrar henne på grund av avsaknaden av penis, men kan inte på samma sätt som 

                                                 
10 Cullberg, Johan Dynamisk Psykiatri Natur och Kultur 1990  
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pojken identifiera sig med fadern eller projicera sin aggression på honom. Resultatet blev en-

ligt Freud och hans efterföljare att pojken utvecklar karaktärsdrag med en mer instrumentell 

inställning till världen som flickan inte äger, eller som endast blir svagt utvecklade. Moderns 

inställning till en flicka eller pojke, är också annorlunda från första stund. Pojken behandlas i 

större utsträckning som en avgränsad individ, medan flickan älskas på ett mer narcissistiskt 

sätt. Flickorna får en större känsla av könsidentitet, men svagare känsla av individualitet och 

autonomi. Pojkarna får istället en större förmåga till självständigt handlande. När flickor och 

pojkar inser fallos makt, blir fallos på sexualitetens område för pojkarna ett tecken för en am-

bivalent förmåga att härska över kvinnor. Och ju mer fallos identifieras med penis, ju mer 

måste den också testas i episodiska kontakter som kombinerar risk och njutning. Flickan fru-

streras istället- längtan över att vara lik sin fader är intensiv- samtidigt som fadern represente-

rar agerande och separation i världen är han samtidigt ouppnåelig. En kombination av ideali-

sering och förtvivlan sammanblandas i flickans psyke. Hennes förmåga till kärlek smälter 

samman med en önskan och längtan om att bli omhändertagen och älskad. För båda könen 

blir underkastelse och dominansimpulser förbundna med varandra, och båda könen utvecklar 

förmåga till omsorg, men som oftast tar sig olika uttryck. Om pojken inte alieneras från sin 

mor under eller efter spädbarnsåldern, behåller han sin önskan och förmåga att bry sig om den 

andra- men denna omsorg tar sig ofta ett mer instrumentellt uttryck. Flickan utvecklar i högre 

grad ett känslomässigt stöd och närhet. För flickan får fadern en speciell betydelse i den be-

märkelsen att han å ena sidan kan idealiseras pga. sin avlägsenhet, men samtidigt verka farlig. 

Detta hotfulla drag kan ofta bidra till hans attraktionskraft, och genom att också vara mindre i 

centrum för barnet än modern, blir han mindre emottaglig för flickans kommunikativa skick-

lighet. I flickans värld måste han ”omvändas” och vinnas över till den egna sidan, men är ock-

så avlägsen och på den omedvetna nivån- ouppnåelig. Hans svårtämjda egenskaper måste 

komma under kontroll om autonomi skall uppstå- men paradoxen för flickan är att om hon 

skulle lyckas tämja honom och vinna över honom till sin sida så skulle hon veta att något var 

fel och hade gått snett. Fadern vinner nämligen inte flickans respekt genom att sexuellt äga 

modern, utan genom att upprätthålla sin avskildhet. Den lilla flickan blir förbittrad på sin mor, 

även om hon älskar henne, och genom att distansera sig från modern via identifikation med 

fadern flyttar hon över sin vrede till att gälla honom. Fadern må vara idealiserad, men kan inte 

gottgöra henne för vad hon offrat i sina försök att vinna honom till sig. Freud menade att det 

var just denna avlägsenhet- till skillnad från den närhet som flickan haft till sin mor- som ska-

par ambivalens. Resultatet av detta blir tanken om att män aldrig går att lita på, då de alltid 

gör en besviken. 
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När Freud talade om femininitet förband han denna med narcissism, och han menade också att 

flickor/ kvinnor hade en narcissistisk investering i sina kroppar som pojkarna saknade. Detta 

var en följd av flickornas kastration, och när den lilla flickan slutar att onanera och förlorar 

intresset för clitoris som är så otillräcklig, blir resultatet att hennes erotiska läggning blir dif-

fus snarare än koncentrerad på ett enda lustbringande organ. Hon ser sig själv som endast 

återspeglad av det manliga begäret, och Freud menade att detta var skälet till att kvinnors be-

hov inte ligger så mycket åt att ”älska”, utan snarare låg åt att bli ”älskad”. De män som kvin-

nor föredrar blir de män som kan uppfylla dessa behov, och de får inte enbart behovet att bli 

beundrade, utan också högt värderade och uppskattade. Om de inte tidigt i livet blivit narcis-

sistiskt uppskattade och bekräftade, får kvinnor endast trygghet i en kärleksspegel som äls-

kande andra kan erbjuda. Männen är illa rustade att möta detta behov, och också att möta 

kvinnans erotiska lust, och detta blir anledningen till kvinnors klagomål om sina manliga 

partners oförmåga att tillfredsställa dem, inte har någon förståelse inför saker och ting etc.11

 

4.3 Foucault 

Foucault är en krävande och mångfasetterad författare, vars analysspråk, mål, syften och in-

tressen växlade och skiftade under hans liv.12 Foucault skrev ”sexualitetens historia”, som 

behandlar sexualiteten. I denna bok behandlar Foucault sexualitetens skiftningar, där han me-

nar att sexualiteten under 1600-talet diskuterades och utövades relativt fritt. Vid mitten av 

1800-talet hade sexualiteten blivit förtryckt, reglerad, censurerad och gömd. Idag lever vi i 

antagandet om en sexuell frigörelse. Foucault menar att detta är endast en av de historier som 

kan berättas- och hans motargument är att sexualiteten inte alls har förtryckts, utan istället 

med tiden fått en ökad betydelse. Sexualiteten blev en plats för makt, ett medel för reglering 

och en källa till kunskap. Foucault ville visa hur sambanden mellan makt, vetande och njut-

ning var beskaffat och hans tankar om sexualitet är sammanknippade med maktaspekter i oli-

ka samhällssystem. En av hans huvudpoänger var att ett begrepp som att ”vara homosexuell” 

eller ”vara heterosexuell” – var historiska och kulturella följder av att människor konstruerat 

dem och tillgett dem en mening. Den betydelse och mening som vi ger dem, är en del av ett 

stort ”nätverk på ytan”, varigenom makten grupperas strategiskt. Foucaults infallsvinkel vilar 

på tanken om att sexualiteten inte är ett ”ting”, utan har konstituerats kulturellt utifrån de 

njutbara möjligheter som vårt förkroppsligande rymmer för oss själva och för andra. Vi styrs 

                                                 
11 Giddens, Anthony Intimitetens omvandling Nya Doxa 1995  
12 Stainton, Rogers Genuspsykologi- Kön och Sexualitet Studentlitteratur 2002 
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av en ”biomaktens ordning”- en tanke om kroppen som en maskin som skall regleras, finjuste-

ras och sättas i arbete och spel. Detta täcker inte bara sexualiteten i sig, utan också andra om-

råden och frågor kring kroppen som t.ex. viktreglerande, hälsobefrämjanden, dietvurmar, kul-

turell betoning av olika idrotter osv. Foucault menar också att vi inte borde tala om ”sexuali-

tet” utan om ”sexualiteter”, då han menar att alla dras in i nätet: barn, gamla, handikappade, 

avhållsamma, homosexuella osv. Alla har en unik sexualitet som kan observeras, studeras, 

betvingas och frigöras/regleras. Alla är sexuella subjekt utifrån denna syn. Foucault menade 

att sexualiteten var både en inflytelserik plats för makt- där regleringen av sexualiteten är av-

görande för hur de som sitter vid makten utövar och upprätthåller sin makt mot resten av 

samhället- samtidigt som han menade att sexualiteten också kunde vara ett mäktigt motmedel 

för motstånd mot elitens makt. Foucault beskrev fyra huvudstrategier för hur sexualiteten re-

glerats: Socialiseringen av fortplantningsbeteendet, hysteriseringen av kvinnors kroppar, pe-

dagogiseringen av barns kroppar samt psykiatriseringen av det sexuella begäret. 

 

4.3.1 Socialiseringen av fortplantningsbeteendet 

Socialiseringen av fortplantningsbeteendet innebar enligt Foucault att den legitima sexualite-

ten begränsas till heterosexuella, långvariga parförhållanden. Dessa par får ansvaret för fort-

plantning och uppfostran av barn. I och med detta menade Foucault att sexualiteten tyglas 

dubbelt: dels avspärras den tydligt inom den normativa familjens gränser, dels göms den bak-

om dörren till föräldrarnas sovrum. Detta kallade Foucault för ”familjealliansen”- ett skapan-

de av en mellanmänsklig allians mellan familjemedlemmarna, som både betraktas av andra- 

och av sig själva- som berättigade till ett ”privatliv” och som ett skydd och immunitet mot 

yttre angripare. Enligt Foucault fungerar detta som en ”normaliserande kraft” som gör frukt-

barhetskontroll och barnuppfostran privatiserad. 

 

4.3.2 Hysterisering av kvinnors kroppar 

Foucault menade att genom strategin att hysterisera kvinnors kroppar- blir kvinnors sexualitet 

central för deras identitet. Kvinnorna är sin biologi, med sexualiteten i centrum. Sexualiteten 

handlar inte endast om sexuell samvaro, utan är sammankopplad med allt som har med kvin-

nors kroppar att göra: barnafödande, menstruation, graviditet och menopaus. Foucault menade 

att kvinnor blir behandlade som ”vandrande livmödrar”, där hysteriseringen gör kvinnorna till 

legitima objekt för mediciniska och psykologiska undersökningar och ingrepp. 
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4.3.3 Pedagogiseringen av barns sexualitet 

Foucault menade också att det fanns en strategi att pedagogisera barns sexualitet ända sedan 

1700-talet, där detta kan ses manifesterat i skolornas arkitektur som utformats för att utsätta 

barnen för vaksam och ständig övervakning. Alla med auktoritet över barnen befinner sig i ett 

tillstånd av ständig beredskap, för att kontrollera barnens sexualitet. Enligt Foucault var bar-

nens sexualitet både värdefull och riskabel och samtidigt var barnen också både farliga och 

utsatta i sin sexuella potential. 

 

4.3.4 Psykiatriseringen av det perversa begäret 

Foucault var själv homosexuell, och homosexualitet betecknades under 1970-talet som en 

form av ”mentalsjukdom”, vilket den också betecknades som i den amerikanska DSM-III. 

Foucault menade att det finns en strategi att patologisera alla avvikelser från den ”normala 

sexualiteten”, och förvandla dessa till sjukdomar. Detta gav i sin tur psykiatrin rätt att ingripa 

och kontrollera t.ex. homosexualiteten och använda sig av olika korrektionstekniker. T.ex. 

medicinisk behandling i form av läkemedel för att minska libidon, psykoanalys och aversions-

terapi. 

 

Ovanstående strategier fungerar enligt Foucault samverkande, inte bara på sexualiteten, utan 

fungerar som ett slags lim på en ”normal samhällsstruktur”. Foucault menade att sexualiteten 

var en inflytelserik plats för makt, som inverkar på hela mångfalden av mänskliga handlingar 

och erfarenheter. Könet var enligt Foucault både ett unikt betecknande element och ett univer-

sellt betecknande element- som tillåter en massa saker. Saker som anatomiska element, biolo-

giska funktioner, förnimmelser, beteenden och njutningar. Allt detta sammanfogas till en en-

skild helhet. På ytan kan man enligt Foucault tolka detta som en styrning, reglering och för-

tryckande av sexualitet- som kan ses som en manifestation av en djupare tanke. Denna tanke 

innebär att huvudmålet är att skapa en kropp, vigör, livslängd och avkomma i de ”härskande 

klasserna” i samhället, som blir en form av medel för ekonomisk kontroll och politiskt under-

kuvande. Men- Foucault menade också att sexualiteten lika gärna kunde användas som en 

port till motstånd mot makten och kontrollen, detta kan t.ex. vara den ”makt” som sexualitet 

kan ge kvinnor, eller den ”avvikande sexualitet” som sker utanför det normativa, heterosexu-

ella parförhållandet.13

 
                                                 
13 Stainton, Rogers Genuspsykologi – Kön och Sexualitet Studentlitteratur 2002 
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4.4 Evolutionsperspektivet 

Ur ett evolutionsperspektiv ser man biologiska grunder till en människas tänkande och hand-

lande. Den biologiska grunden innehåller främst fyra delar: evolutionen, det genetiska arvet, 

fysiologin samt morfologin. Darwin grundlade evolutionsteorin, som handlar om att de indi-

vider som är väl anpassade till sin miljö kan överleva och fortplanta sig, medan de andra dör 

ut. Detta kallades för det ”naturliga urvalet”- den process där naturen ”väljer ut” de som är 

bäst lämpade att leva vidare och föra släktet vidare. Ur evolutionsteorierna växte också socio-

biologiska tankar och teorier fram. De sociobiologiska tankarna handlar om att själva den 

sexuella reproduktionen är en central pådrivare av evolutionen- det är en form av evolutionär 

”framgång” att en ny avkomma föds. Sexualiteten handlar ur detta perspektiv mycket om 

”blommor och bin”, där människans beteende t.ex. kan jämföras med påfågeltuppens och 

andra djurs parningsbeteende. Dessa teorier menar också att det finns ”naturliga skillnader” 

mellan män och kvinnor (hormoner, utseende, fysiska egenskaper etc.) som är kopplat till att 

vardera könet skall vinna evolutionära fördelar i förhållande till andra av samma kön i syfte 

att få vara den som får fortplanta sig. De sociobiologiska infallsvinklarna har också teorin om 

”själviska gener”. Utifrån denna teori är organismer predisponerade pga. evolutionens krafter- 

att uppträda på ett sådant sätt att sannolikheten för att producera avkommor skall öka och att 

det skall vara så många avkommor som möjligt. Detta skulle leda till olika beteenden hos män 

och kvinnor, t.ex. har det hävdats att män är förprogrammerade att vara promiskuösa. När 

mannen har sex med så många kvinnor som möjligt, har generna större möjlighet att överleva. 

Kvinnorna är ur denna teori istället förprogrammerade att vara selektiva. När kvinnan stadgar 

sig genom att noggrant välja ut en make som kan producera det starkaste barnet med störst 

överlevnadsförmåga, och stannar kvar för att skydda, försvara och föda upp henne och ungar-

na tills de uppnått könsmogen ålder- förs hennes gener vidare. Kvinnorna kan bara föda ett 

begränsat antal barn, medan män kan befrukta många kvinnor och få många barn, och detta 

förklarar skillnaderna. För männen blir det ur denna teori viktigt med en ung kvinna med stark 

hälsa, medan det för kvinnor blir viktigare med en man som har överlevt upp i tillräckligt hög 

ålder och som har en viss status. 

En vidare teoribildning av de evolutionsteoretiska och sociobiologiska tankegångarna blev 

evolutionspsykologin- där den centrala idén är att det naturliga urvalet verkar på bestämda 

beteenden. Det påverkar psykologiska mekanismer- såsom att gynna fortplantning och mot-

verka andra mekanismer. Detta knyts till genetik, där människor anses ha olika predisposi-

tionsnivåer nedärvda i generna. Många beteenden knyts till detta: t.ex. tankar om altruism där 
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forskare har hävdat att sannolikheten ökar för att människor skall hjälpa när främlingarna är 

genetiskt likartade i form av hur de ser ut, tänker och handlar. Hjälparens genetiska profil 

gynnas då genom stödet av den hjälpta personen. Det finns också tankar om att män föredrar 

fertila kvinnor med olika utseenden utifrån nedärvda genetiska mekanismer, då det är störst 

möjlighet att den genetiska profilen kan reproduceras. Kvinnor å sin sida väljer män som inte 

har ansikten som är alltför maskulina (t.ex. kraftiga käkar och ögonbryn) eftersom dessa an-

sikten skulle kunna vara tecken på våldsamhet och instabilitet vilket inte skulle vara en bra 

föräldrapotential.14

 

4.5 Francesco Alberoni 

Francesco Alberoni har skrivit Förälskelse och Kärlek15 (1979). Han beskriver att förälskelse 

inte är något vardagligt fenomen- en sublimering av sexualiteten eller en fantasinyck. Det är 

inte heller någonting gudomligt, ofattbart eller diaboliskt. Alberoni vill istället härleda föräls-

kelsen till de kollektiva rörelserna, då han menar att det mellan förälskelse och de stora kol-

lektiva rörelserna råder ett mycket nära släktskap. Detta släktskap innehåller bland annat 

känslor av solidaritet, livsglädje och förnyelse. Skillnaden ligger i att de stora kollektiva rörel-

serna innefattar ett mycket stort antal människor, medan det i förälskelsen endast omfattar två 

personer. Alberoni skiljer på den ordinära och vardagliga sexualiteten, och den extraordinära 

sexualiteten. Den extraordinära sexualiteten - Eros - uppträder i stunder när den skapande 

livskraften söker nya och annorlunda vägar. Alberoni kallar detta för begynnelsestadiet. Han 

menar också att förälskelse är en process där vi ser den andra personen som målet för vår 

längtan. Vi vill när vi blir förälskade omorganisera allt och omvärdera allt, och enligt Albero-

ni är detta en pånyttfödelse. Han menar att förälskelsen äger en sällskap egenskap om att vilja 

göra om det förflutna. I vårt förflutna finns besvikelser, sorg och bittra känslor som vi inte 

förmår göra om i det vardagliga livet. Förälskelsen bygger på att det finns vissa hinder och 

motsättningar som måste övervinnas, och på att vi möter en alldeles unik, ovanlig och oersätt-

lig person- och det är också så som vi vill uppfattas av vår partner i förälskelsen. Det sker 

enligt Alberoni både en individualiseringsprocess och sammansmältningsprocess i förälskel-

seprocessen. Den unika personen som vi förälskat oss i med alla sina extraordinära detaljer 

som inte finns hos någon annan innebär att partnern har en särart och originalitet. Individuali-

seringen ger värde åt skillnaderna och gör den älskades önskningar till idealmodell, samtidigt 

                                                 
14 Stainton, Rogers Genuspsykologi Studentlitteratur 2002  
15 Alberoni, Francesco Förälskelse och kärlek Bokförlaget Korpen 1983 
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som det också finns egna önskningar hos en individ. Sammansmältning blir nödvändig för att 

önskningarna skall kunna sammanfalla och bli en enda vilja. I begynnelsestadiet råder enligt 

Alberoni kommunismens regel: var och en ger efter sina möjligheter och var och en får efter 

sina behov. Det förs inga räkenskaper över vad jag ger och får. Det finns också en upplevelse 

av jämlikhet- var och en är helt och fullt åtrådd som en unik och enastående individ- och jäm-

likheten finns också i frågan om rättigheter. I förälskelsen finns inga i förväg etablerade rät-

tigheter och därmed råder lika maktbefogenheter. Båda partner är i varandras älskandes våld, 

enligt Alberoni. I begynnelsestadiet råder också sanning och autenticitet och vi försöker ofta 

vara helt och hållet oss själva i mötet med den andre. Vi söker erkännande, gillande, förståelse 

för den man varit och är. För att ”frälsas från det förflutna” måste man säga som det är. Be-

gynnelsestadiet blir ett helt annat sätt att tänka, se, förhålla sig, än i det vardagliga livet. Albe-

roni beskriver också att det är vanligt med känslor av ”släktskap” i begynnelsestadiet. Det 

kanske finns en förståelse och godkännande på ett djupt och intuitivt plan, där känslor av att 

”känna igen varandra” är vanligt, likaså att känna former av andlig närhet. Hur sker över-

gången från förälskelse till kärlek? Alberoni menar att det sker genom en mängd olika prov. 

Detta är prov som vi utsätter både oss andra och oss själva för, och som vi också blir utsatta 

för av omvärlden. Vissa prov är av avgörande betydelse, och om man klarar dem går föräls-

kelsen vidare i en vardaglig trygghet- kärleken. Om proven klaras av projicerar vi bakåt i 

minnet den kärlek som vi nu lever vidare med. Om proven inte klaras av projicerar vi bakåt 

den förlorade kärlek vi nu upplever. Förälskelsens prov kan bland annat vara ”sanningspro-

ven” enligt Alberoni. Detta kan bland annat vara aktuellt när man känner sig ”mätt” på part-

nern. Det kan också finnas en existentiell rädsla i att utlämna sig till en annan människa. Vi 

vill både söka oss till den älskade, men också klara oss utan denne/a. En viss frigörelse blir 

nödvändig, och för att kunna frigöra oss, söker vi efter anledningar hos partnern som kan rätt-

färdiga frigörelsen: tecken på att han/hon inte älskar, tecken och anledningar till att vi inte 

älskar henne/honom. Anledningar till att han/hon inte kommer att klara framtiden osv. Vi ana-

lyserar och tolkar den andres handlingar och söker bevis på att vår kärlek är besvarad. Kom-

mer han för sent? Har han glömt eller struntat? Har han ansträngt sig? Osv. Detta återkommer 

i enkla ting. Alberoni menar att sanningsproven inte är någonting som vi konstruerar för att 

frammana ett visst beteende, utan är prov riktade mot oss själva för att få veta om vi älskar 

eller ej. Ett annat prov är ömsesidighetsprovet- där vi ber partnern att ändra sig och göra saker 

som han annars inte skulle ha gjort. I förälskelsen sker omorganisering kring tidigare känslor, 

arbete och hela livet kring den vi älskar. Det blir också nödvändigt att förändras och behöva 

skiljas från saker som vi tidigare ville ha och som var viktiga för oss. Resultatet om vad som 
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skall förändras och integreras är inte bestämt på förväg, utan sker genom ett ömsesidigt och 

ständigt utforskande. Båda parter utarbetar ett projekt som inte givet sammanfaller med den 

andres, och båda har förväntningar på att den andre skall godkänna deras projekt. Underlig-

gande frågor som ställs genom dessa projekt är bland annat: ”accepterar du att bli en del av 

mitt projekt?” Svaren kan bli ”Ja, jag modifierar mina projekt, jag accepterar dina krav, jag 

avstår från något som jag ville”. Vilken beredskap parterna har att förändra och avstå från 

något, är frågor som ställs. Vissa saker kan göras tillsammans, andra saker kan skjutas upp. 

Några saker är oförenliga, andra saker kan göras parallellt eller tillsammans. Alberoni menar 

att det sker ett ständigt upptäckande av nya punkter, och de punkter som man inte kan ge med 

sig på, blir punkter utan återvändo. Detta är de punkter som rör ens identitet och självbild- när 

en partner vill eller inte vill- saker som inte kan accepteras. Alberoni jämför detta med berät-

telsen när Gud ber Abraham att döda sin älskade, förstfödde son Isak. Det är ett val mellan två 

ting där det är omöjligt att välja, eftersom båda valen innebär att man blir omänsklig. Ömsesi-

dighetsprovet blir en kamp där båda parter kräver kapitulation av motpartnern och att denne 

skall avstå från sin konkreta mänsklighet- den enda som han/hon känner till. Den som under-

kastas provet gör desperat motstånd, och den som ställer upp provet beslutar inom sig att om 

partnern inte klarar av det, så kommer han/hon inte längre att älska. Alberoni menar dock att 

provet är ömsesidigt och i jämförelsen med Gud och Abraham, belyser han att Gud inte längre 

skulle vara kärlekens gud om Abraham verkligen dödade sin son, utan bli en grym och blod-

törstig gud. Nyckeln till punkter utan återvändo är enligt Alberoni en begäran- men inte ett 

krav. En signerad men inte inlöst check. Abraham är beredd att döda sin son men Gud kräver 

inte detta offer, och båda klarar provet. Båda vinner bevis men har också gjort en väsentlig 

försakelse. De har båda stött på och accepterat en oöverstiglig gräns. Alberoni menar att kär-

lek blir möjlig först när motparnerns punkt utan återvändo kan accepteras som en egen gräns- 

något som man verkligen vill ha som en egen gräns. Han menar att det ur detta växer fram ett 

avtal: bägge vet att den andre inte kommer att begära det han inte kan begära. Det skapas en 

”ömsesidighetsinstution” där jag vet att jag älskar och inte kan låta bli att älska, och jag vet att 

jag har en gräns som jag inte kan överskrida och jag accepterar den. Den nya vissheten blir 

utgångspunkten för en omorganisering av den dagliga tillvaron. Alberoni menar dock att 

många tror att de är förälskade, fast de inte alls är det. Detta beror enligt honom på att männi-

skan kan känna en mycket stark erotisk dragning ett tag, ha henne i tankarna, tillbringa lyckli-

ga stunder tillsammans för att sedan förlora intresset då man fått vad man sökte. Andra orsa-

ker kan vara attraktion över att ett individ är åtrådd och beundrad av andra människor. Att bli 

föredragen och vald framför någon annan, kan vara smickrande och en känsla av begär och 
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berusning kan förväxlas med förälskelse. I andra fall beskriver Alberoni att den drivande kraf-

ten kan vara en besvikelse- en kärlek som förstörts av missräkning och svartsjuka kan få män-

niskan att börja söka efter ett substitut. I ytterligare andra fall kan ”förälskelsen” vara ett sätt 

att fly från leda och tristess. Ett alldeles ypperligt tillfälle för extraordinära upplevelser är en-

ligt Alberoni semestern. En ”temporär förälskelse”, och en människa som man sedan träffar i 

den dagliga miljön kan verka både ointressant och färglös. I förälskelser där den ene älskar 

mer än den andre, menar Alberoni att det nästan alltid är fråga om en part som verkligen är 

förälskad och vill uppnå begynnelsestadiet, medan den andre kastar sig in i ett äventyr pga. 

erotisk dragning, svartsjuka, prestige, besvikelse eller andra anledningar- men utan några 

egentliga förutsättningar för att verkligen kunna bli och vara förälskad. Den som är mer för-

älskad har en tendens att tillskriva sin motpart sitt spontana och uppriktiga beteende, och 

rycker med sitt språk och sätt med sin andre partner. Den som är mindre förälskad är mindre 

spontan och mer behärskad, och just för att han/hon manipulerar saker och ting är denne ock-

så i stånd att avslöja sin partners alla svagheter och alla olika sätt att behaga. Den som är 

minst förälskad ser inte på sin partner med ögonen bländade av kärlek, utan med vardagens 

skarpa och kyliga blick. Den mindre förälskade ser också på den mer förälskade med den 

överdrivna lidelsen och behoven av bekräftelse som ombytlig, ängslig, lättrogen osv. Den 

mindre förälskade kan sedan bli irriterad men döljer skickligt sina verkliga tvivel och tankar, 

och kan sedan en vacker dag börja söka anledningar för att förebrå den mer förälskade. An-

klagelser om att han/hon är tanklös, inte förstår honom/henne, och att han/hon inte känner sig 

älskad så som han/hon vill bli älskad. Alberoni menar att detta är den vanligaste formen av 

”av-förälskelse”. Det sker ett avslöjande av något som aldrig existerat. I andra fall- då det från 

början funnits ömsesidig förälskelse- kan den ena partnern i tysthet utarbeta egna projekt och 

ställt upp prov. Men eftersom detta skett i tysthet kan inte partnern förstå detta. Denna person 

överskrider till en punkt utan återvändo, och har därmed gjort sig själv till brottsling då 

hon/han får passera en punkt då hon inte längre kan älska en annan människa utan att själv gå 

under. Vanliga reaktioner på att stå inför en punkt utan återvändo, kan vara att bli tyst, att inte 

säga något, att inte bönfalla, inte visa någon förtvivlan. Att avslöja sin ångest och sorg skulle 

betyda att ge sig i den andres våld. För den partner som är mindre förälskad är det lätt att ta ett 

steg tillbaka och lindra sin smärta- han/hon kan uppleva ensamhet men står lättare ut med den 

eftersom denne/a vet att den andre partnern fortfarande är förälskad i honom/ henne. Han/hon 

kan känna en glädje i att känna sig älskad, och ger också en känsla av makt över partnern. 

Denna makt kan användas för att tvinga henne/honom att acceptera honom/henne som denne 

är, och makten kan också användas för att förödmjuka den andre på olika sätt, och också att 
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söka sig nya partners. Alberoni kallar detta för den verkliga ”av- förälskelsen”, då försöken 

till frigörelse lyckas, proven görs i rätt tid och det i ensamhet övervägda beslutet om att frigö-

ra sig- lyckas. Frigörelsen sker också medan den andra fortfarande är förälskad. 

 

4.6 Erich Fromm 

Fromm behandlar i sin bok ”Kärlekens konst”16 kärleken ur flera vinklar: kärleken till Gud, 

broderskärlek, moderskärlek m.fl. Fromm var lärjunge till Freud. Medan Freud såg kärleken 

som en sublimering av den sexualiteten, såg Fromm den sexuella åtrån som ett av uttrycken 

för behovet av kärlek och förening. Fromm förnekade inte Freuds teorier, men önskade att 

Freud kunnat se längre. Fromm menade att människan vinner tillfredsställelse genom att vara 

en del i ett större sammanhang, och kärleken mellan man och kvinna får en djupare dimension 

när den är ett led i en större kärlek. Detta kan gälla både kärleken till Gud och kärleken till 

andra människor. När Fromm talar om kärleken till Gud, menar han: 

 

”en historiskt betingad föreställning, i vilken människan under en bestämd historisk epok har 

velat uttrycka sin upplevelse av de högre krafterna inom sig själva och sin längtan efter san-

ning och enhet”17

 

Fromm menar att det första steg man måste ta är att inse att kärleken är en konst, och om vi 

vill lära oss att älska så måste vi bete oss på samma sätt som när vi vill lära oss vilken konst 

som helst: snickeri, musik, läkekonst etc. För att lära sig en konst måste man också dela in 

inlärandet i två moment. Den första delen är att bli fullt hemmastadd i teorin, den andra är att 

bli hemmastadd i praktiken. Fromm jämför detta med läkekonsten, då det krävs både teori och 

praktik för att kunna bli en skicklig utövare. Kärlekens teori delas in i tre delar: ”Kärleken, 

svaret på den mänskliga tillvarons problem”, ”Kärleken mellan föräldrar och barn” samt ”Fö-

remål för kärlek”. I delen ”Kärleken, svaret på den mänskliga tillvarons problem”- beskriver 

Fromm att människan är begåvad med förnuft och är både medveten om sig själv och sina 

medmänniskor, om sitt förflutna och om sina framtida möjligheter. Människan har ett behov 

av att söka sig utåt, och hon har också en egen känsla av särskildhet som leder till ångest. 

Fromm menar att människan i alla tider och i alla kulturer haft behov av att övervinna sin sär-

skildhet och söka kontakt utåt. Grupptillhörighet, samförstånd och intimitet är viktigt för 

                                                 
16 Fromm, Erich Kärlekens Konst Natur och Kultur, Månpocket 1988 
17 Fromm, Erich Kärlekens Konst sid 8.  
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människan. Samtidigt måste hon också få tillgång till sina egna unika sidor. Fromm beskriver 

att den mogna kärleken ”är en förening på basis av bevarad integritet”18.och att kärleken är 

en aktiv kraft hos människan som genombryter murarna mellan den enskilda människan och 

hennes medmänniskor. Detta förenar henne med andra och hjälper henne över känslan av iso-

lering och hjälplöshet, samtidigt som den är tillåtande och hjälper henne att bevara sin integri-

tet. I ”Kärleken mellan föräldrar och barn” beskriver Fromm förhållandet mellan mor och 

barn, och skillnaden mellan att ”älska” och att vara ”älskad”. Han menar att den fullgångna 

principen för kärlek säger ”Jag är älskad därför att jag älskar”, medan den infantila kärleken 

säger ”Jag älskar därför att jag är älskad” alternativt ”Jag behöver dig, därför att jag älskar 

dig”. I delen ”Föremål för Kärlek” – beskriver Fromm att kärleken inte i första hand är en 

relation till en viss bestämd individ, utan snarare är en attityd och en orientering av karaktä-

ren. Detta är inte en enstaka person, utan är en inställning till hela yttervärlden. Fromm menar 

att om en person älskar en annan person men är likgiltig inför andra människor, så är hans 

kärlek inte kärlek, utan en symbiotisk bindning eller vidgad egocentricitet. Människor gör ett 

misstag när de inte inser att kärlek är en aktivitet och en psykisk kraft enligt Fromm. När de 

tror att allt som behövs är att finna det rätta föremålet och att allt skall gå av sig själv sedan, så 

tror det fel. Han menar också att om man i en djupare mening älskar en annan person så älskar 

man alla människor, hela världen och hela livet. Fromm har dock betonat att detta inte får 

uppfattas som om det inte skulle finnas några skillnader mellan olika typer av kärlek, och han 

har delat in kärleken i broderskärlek, moderskärlek, erotisk kärlek, självkärlek samt kärleken 

till Gud. Fromm beskriver den erotiska kärleken som motsatsen till moderskärlek och bro-

derskärlek. Den erotiska kärleken beskrivs innehålla kravet om en fullständig sammansmält-

ning och förening med en annan person. Den erotiska kärleken är till hela sin natur exklusiv 

och inte universell. Fromm menar också att den kan vara den bedrägligaste formen av kärlek 

som finns, eftersom den ofta förväxlas med känsloupplevelsen att bli ”förälskad”. Den inne-

håller också det plötsliga raserandet av alla skiljemurar mellan två tidigare främlingar. Fromm 

beskriver att intimiteten i första hand är resultatet av sexuell kontakt. När individerna uppfat-

tar sin särskildhet som främst fysisk särskildhet- blir den fysiska föreningen detsamma som att 

övervinna särskildheten. Andra former att nå över särskildheten kan vara genom samtal om 

sitt privata liv, avslöjanden om förhoppningar och farhågor etc. samt också genom att visa sig 

som man är. Kanske kan man också förenas i ett gemensamt intresse för omvärlden. Även att 

visa vrede, hat och brist på självaktning kan tas för intimitet. Fromm menar dock att dessa 

                                                 
18 Fromm, Erich Kärlekens Konst sid. 31 
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typer av intimitet brukar trubbas av med tiden, och resultatet blir ofta ett sökande efter en ny 

kärlek med en annan person- en ny främling. Med detta förvandlas åter främlingen till en in-

tim person, som med tiden också blir mindre intensiv osv. Detta leder enligt Fromm till att det 

ständigt sker illusoriska förhoppningar om att den nya kärleken skall bli något annat än den 

tidigare. Illusionen förstärks också därför att den sexuella åtrån till sin natur är bedräglig. 

Fromm menar att den sexuella åtrån syftar till sammansmältning, och behöver inte enbart vara 

sexuell aptit. Den sexuella åtrån kan också eggas av ångest över att bli ensam, önskan att er-

övra eller låta sig erövras, kanske tom. en önskan att skada eller döda enligt Fromm. Han me-

nar att det är lätt att blanda sexuell åtrå med andra känslor som t.ex. kärlek. Den sexuella åtrån 

är ofta förknippad med kärlek, och Fromm menar att människor ofta drar fel slutsats när de 

tror att de älskar varandra fast det egentligen bara handlar om sexuell åtrå. En ”sann” kärlek 

har inte element av glupskhet eller längtan efter att erövra eller bli erövrad. Istället finns där 

ömhet. Fromm menar också att om åtrån efter fysisk förening inte inspireras av kärlek, så le-

der den heller aldrig till förening annat än i orgastisk och rent tillfällig form. Den erotiska 

kärlekens exklusivitet till skillnad från moders och broderskärlek har också en bindning på 

basis av äganderättskrav, där man kan se att två personer som är kära i varandra inte hyser 

minsta kärlek till någon annan. Fromm kallar detta för ”egosim à deux”- två människor som 

identifierar sig med varandra upplever att ensamhetskänslan försvinner och löser sitt särskild-

hetsproblem genom att var för sig vidga sin personlighet till att omfatta den andra. Men efter-

som de är särskilda från resten av mänskligheten förblir de också särskilda främlingar för var-

andra och för sig själva, och den förening de upplever blir en illusion enligt Fromm. Fromm 

menar att den erotiska kärleken- när den verkligen är kärlek- har en enda förutsättning. Det är 

när individen älskar sin innersta varelse och kan uppleva den andra personen i hennes/hans 

innersta varelse. I detta finns tanken om att vi alla människor i grunden är identiskt lika: vi är 

alla en del av Ett, vi är Ett. Viljeaspekten blir också aktuell kring detta, då Fromm menar att 

älska någon inte är en känsla i största allmänhet, utan är ett avgörande, ett löfte och en be-

dömning. Om kärleken endast vore en känsla, skulle det inte finnas psykologisk täckning för 

löftet att älska varandra i nöd och lust. Känslan kommer- kanske försvinner. Fromm menar att 

vi inte på förhand kan bedöma om den kommer att stanna kvar för alltid, såvida inte handling-

en också innefattar en bedömning och ett avgörande. Fromm menar därför att man kan utgå 

från att kärleken uteslutande är en viljeakt och en förpliktande handling, oavsett vilka perso-

ner det rör sig om. Oavsett om äktenskapet skett på individernas eget val eller har ordnats av 

andra, blir viljeakten garantin för att kärleken skulle fortsätta under alla förhållanden. Fromm 

menar dock att den erotiska kärlekens paradoxala beskaffenhet ligger i att vi alla är Ett- men 
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ändå är unika och omöjliga att duplicera. Eftersom vi alla är Ett, kan vi älska alla lika mycket. 

Men den erotiska kärleken kräver att det finns specifika, individuella drag som framkallar 

attraktion mellan vissa människor men inte mellan andra. Det finns därmed två förhållnings-

sätt: erotisk kärlek som en rent individuell attraktion och enastående företeelse mellan två 

specifika personer, och att den erotiska kärleken är en ren viljeakt. Fromm menar att dessa två 

sätt kan tänkas vara lika sanna- eller så kan man säga att varken det ena eller det andra är rik-

tigt sant.19

 

                                                 
19 Fromm, Erich Kärlekens Konst Natur och Kultur, Månpocket 1988  
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5. Teori 
I detta avsnitt tar jag upp och beskriver de jungianska teorierna kring förälskelse, kärlek och 

sexualitet. 

 

5.1 Animus och Anima 

Jung kallade de två motsatserna hos mannen och kvinnan för animus och anima. Anima avsåg 

det feminina inslaget i en mans personlighet, medan animus var det maskulina inslaget i en 

kvinnas personlighet. Anima och animus finns i sagor, myter, litteratur, drömmar och i vårt 

beteende. Jung kallade dem för arketyper, eftersom han såg dem som väsentliga byggstenar i 

vårt psyke. Arketyperna bildar basen för icke inlärda beteendemönster. De är instinktiva och 

gemensamma för hela mänskligheten, och manifesterar sig i det mänskliga medvetandet på 

typiska sätt.20 Sanford kallar anima och animus för våra ”Osynliga Partners”- eftersom vi 

måste räkna med dem i varje mänsklig relation och de ingår i varje människas sökande efter 

personlig helhet. Våra ”osynliga partners” finns som projicerade bilder i varje man och kvin-

na-relation och har ett stort inflytande på våra förhållanden. Varje gång det kommer en pro-

jektion blir personen som bär projektionen antingen starkt över eller undervärderad. Projek-

tionen fördunklar bilden av den verkliga människan, och gäller i synnerhet dessa animus och 

anima projektioner. Detta eftersom dessa arketyper är så numinösa, dvs. laddade med psykisk 

energi som tar tag i oss emotionellt.21 Sanford menar att det mest betydelsefulla bidraget som 

Jung ger med sina begrepp om animus och anima är att vi får en uppfattning om den polaritet 

som finns inom oss alla. Människorna är inte några homogena enheter av psykiskt liv, utan 

det finns en oundviklig motsättning inom den totalitet som utgår människans väsen. Motsat-

serna inom oss- animus och anima, Yin och Yang, maskulint och feminint- befinner sig i kon-

stant spänning och har en evig strävan efter att förenas. Människans själ blir den arena där 

mörker och ljus, passiv och aktiv, Yin och Yang- formas för att åstadkomma den helgjutna 

personlighet som ingen ännu lyckats beskriva. Att möta och uppnå motsatsernas förening kan 

vara livets uppgift och fodrar både uthållighet och uppmärksamhet. Män behöver kvinnor för 

detta, liksom kvinnor behöver män. Trots detta sker inte den yttersta föreningen av motsatser-

na mellan en kvinna som spelar ut sin femininitet och en man som spelar ut sin maskulinitet, 

utan sker inom varje man och inom varje kvinna. Sanford menar att de erotiska bilder som 

                                                 
20 Sanford, John A. Osynliga partners Centrum för Jungiansk psykologi 1989, 1993 
21 Sanford, John A. Osynliga partners sid. 14. 
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dyker upp i vårat medvetande har en grund i sin längtan efter helhet. Själens önskan att förena 

sig med medvetandet och smida en kreativ och odelbar personlighet är den allra mäktigaste 

längtan vi har inom oss. På detta plan är längtan efter Gud och längtan efter helhet identiska, 

och Jung kallade denna längtan för ”den religiösa instinkten”. Sanford menar att bilden av 

Coniunctio- motsatsernas förening- av att sammanföra det kvinnliga och manliga- är en bild 

par exellence av föreningen av den medvetna och den omedvetna delen i personligheten. Fö-

reningen av maskulint och feminint kan inte uppnås så länge vi projicerar ena halvan på en 

mänsklig partner och agerar ut den andra halvan. De psykiska bilderna av animus och anima 

är dock så rika och okända för oss att de alltid kommer att projiceras. Det betyder dock att vi 

måste lära oss att känna igen när en projektion inträffar för att medvetet kunna integrera de 

delar av vårt omedvetna som har projicerats. Lika viktigt är att kunna göra en betydelsefull 

distinktion mellan det som är en projicerad, arketypisk bild å ena sidan, och en mänsklig va-

relse å den andra.22

 

5.2 Projektioner 

En människa som bär en projektion är antingen mycket frånstötande eller mycket attraheran-

de. Det finns många olika typer av projektioner och arketyper, som bland annat beskrivs i 

Moxnes23 bok om hjältar, häxor och horor. I denna bok beskriver Moxnes djuproller i mänsk-

ligt samspel, som påverkar vårt både vår självbild och vårt interagerande med andra individer. 

Han beskriver bland annat de grekiska gudarna och gudinnorna, prinsessan, horan, häxan, den 

gode och onde fadern respektive modern m.fl. som alla är arketyper och som kan verka som 

djuproller i våra relationer. Han har också delat in rollerna i primära djuproller (som främst 

handlar om familjen), de sekundära djuprollerna(hjälparna) och transformationsrollerna (vin-

nare och förlorare). Moxnes menar att vi måste lära oss att inse kraften hos arketyperna i vårt 

eget psyke, eftersom denna kontakt ger oss energi och kraft. Han menar också att varje män-

niska bär allting inom sig från det förgångna- alla ”personligheter”, alla känslor, all trygghet, 

ångest och psykisk hälsa och sjukdom. Det viktiga är vad vi ”väljer” att a fram inom oss. När 

vi väljer att behålla vissa roller för oss själva och förlägga andra roller på andra individer, 

bidrar vi också till att skapa en social omgivning. När vi t.ex. med hjälp av projektiv identifi-

kation sänder ut våra inre roller, har vi skapat en social verklighet med ”troll, älvor och vät-

tar”. Om vi istället behåller dem för oss själva är det vi själva som blir dessa troll, älvor eller 

                                                 
22 Sanford, John A Osynliga partners Sid 122-123 
23 Moxnes, Paul Hjältar, Häxor, Horor Natur och Kultur 1995 
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vättar. Om den som tar emot rollen introjicerar rollen (blir, känner sig) som sådan vi ser henne 

eller honom- så har vår egen inre arketypiska roll externaliserats. Det har blivit en form av 

skapad verklighet, och denna verklighet skapar i sin tur den roll som vi själva skall ha. Denna 

verklighet hotas dock av sönderfall om en utomstående som inte delar fantasin- träder in. 

Moxnes menar att klyvning (god, ond)- projektion- projektiv identifikation- introjektion- är 

stegen i den process som skapar andra i vår omedvetna bild- externaliseringsprocessen. Sker 

den samtidigt hos flera människor, t.ex. i en organisation samtidigt som dessa riktar sina pro-

jektioner mot andra bestämda personer, kommer dessa personer att bli bärare av ”organisatio-

nens” djuproller. Allt som finns i ”organisationen” har alltså funnits i individen. 

 

Sanford beskriver att när animus eller anima projiceras på en annan person, så ändras vår upp-

fattning om henne eller honom. Vanligast är att mannen projicerar anima på en kvinna och att 

kvinnan projicerar animus på en man. Detta innebär att kvinnan för mannen har burit den le-

vande bilden av hans egen feminina själ, medan mannen för kvinnan har burit bilden av hen-

nes egen själ. Detta leder enligt Sanford till många olyckliga konsekvenser, eftersom dessa 

levande realiteter inom oss själva ofta har en underligt mäktig eller irriterande effekt. Efter-

som animus och anima projiceras- har vi också svårt att erkänna att de tillhör oss- de tycks 

vara utanför oss. Men om projektionsfenomenet erkänns, kan projicerade bilder på en man 

eller kvinna till viss del föras tillbaka till oss själva och vi kan använda projektionerna som en 

spegel som reflekterar vissa aspekter av vårt eget psyke. Vi behöver kännedom om animus 

och anima för att kunna känna igen och använda oss av projektionerna på ett konstruktivt sätt, 

eftersom dessa psykiska faktorer aldrig kan bli så medvetna för oss att de inte projiceras. Des-

sa kontrasexuella element inom oss är psykiskt undflyende och är därför alltid eller delvis 

omedvetet och därmed projicerat, enligt Sanford. Liksom alla arketyper har animus och anima 

både positiva och negativa egenskaper. De kan verka både attraktiva och önskvärda, men ock-

så destruktiva och irriterande. 

 

5.3 Anima-projektion 

Om den positiva sidan av anima projiceras på en kvinna av en man, blir hon mycket åtråvärd 

för honom. Hon blir föremål för hans sexuella längtan och erotiska fantasier. Kvinnan med en 

anima-projektion kan till en början känna sig mycket smickrad och nöjd, men efter ett tag kan 

hon känna sig kvävd. Mannen ser henne inte som hon är, utan så som han vill att hon skall 

vara. Kanske ogillar han varje försök från hennes sida att utveckla sin personlighet, och vill 
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att hon skall uppfylla och leva ut hans projicerade kvinnobild, vilket kolliderar med kvinnans 

egen verklighet som person. Hennes strävanden efter individuell utveckling omintetgörs, och 

när hon insisterar på att få vara för sig själv blir hennes man kanske förbittrad, trumpen och 

svartsjuk. En negativ projektion kan också utan förvarning ersätta den positiva. Kvinnan som 

bar en positiv anima kan plötsligt bli bärare av mannens negativa anima, t.ex. häxan. Mannen 

kan klandra henne för sitt eget dåliga humör, och lägga ansvaret på henne. Sanford menar att 

eftersom de flesta män inte känner till vad som händer i deras eget psyke, projicerar de skul-

den för sitt dåliga humör på kvinnan. Lika lätt som han betraktat kvinnan som en gudinna, 

lika lätt kan han se henne som häxan. Kvinnan blir då lika nedvärderad som hon en gång var 

övervärderad. Sanford beskriver att hos män tenderar anima att ta över i proportion till deras 

oförmåga att på rätt sätt kännas vid och respektera feminina värden hos sig själva och hos 

kvinnor. Männen behöver lära sig att tala med och att lyssna till kvinnor, eftersom en kvinna 

kan tala om vad som är betydelsefullt och han blir då mer förtrogen med eros. Detta underlät-

tar också hans förhållande till anima, då nyckeln till arketyper i det omedvetna är förtrogenhet 

enligt Sanford. Det är också anima som ligger bakom en mans sinnesstämningar. När en man 

är besatt av sin anima, dras han in i en mörk sinnesstämning och sprider en förgiftad atmosfär 

runt omkring sig. Han kan bli butter, avvisande, överkänslig, irriterad och giftig. Han slutar att 

vara objektiv, och visar en subjektiv och personlig partiskhet. Detta lynne kan komma över 

mannen på ett ögonblick, och en anmärkning från någon kan leda till att mannen kommer ur 

humör. Sanford menar att det är förvånande att männen själva nästan alltid misslyckas med att 

notera att någonting inom dem själva plötsligt har bemäktigat sig dem. Mannen kan bli sur, 

grinig och dyster. Om stämningen blir kronisk kan den leda till depression, alkoholism eller 

tom. självmord. Sanford menar att det är närvaron av anima som gör att fler män än kvinnor 

begår självmord, trots att fler kvinnor än män försöker. Om det finns en kvinna i mannens liv, 

kan hon berätta en hel del om när han gripits av en anima stämning. Vid dessa tillfällen går 

det inte att kommunicera med honom, eller komma bakom hans stämning. Det blir i längden 

svårt att leva med en man som ofta befinner sig i detta sinnestillstånd. En negativ animastäm-

ning kan också vara resultatet av att någonting gått snett i en relation. Mannen kan kastas ned 

i en animastämning när hans känslor sårats, när någon angripit honom eller stött bort honom 

på något vis så att han blivit sårad och arg. Om mannen istället hade uttryckt sina känslor di-

rekt, skulle han inte gripas av dåligt humör. Sanford menar att problemet ligger i att mannen 

blir besatt av sin anima och trycker ned sina känslor i det omedvetna.24 Om mannen ofta är på 

                                                 
24 Sanford, John A Osynliga partners sid 37-40. 
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dåligt humör men frågar sig; ”Var gick det snett?” ”Var det något i det som sas eller gjordes 

som sårade mina känslor?” ”Vad gillar inte min inre kvinna?” så skulle mannen lättare kun-

na befria sig från anima besattheten enligt Sanford.25

 

Den ilska som mannen inte uttrycker tas över av anima som förvandlar den till förbittring, och 

Sanford menar att en mans förbittring alltid är ett tecken på att anima är verksam. Män har 

svårt att uttrycka sina känslor, och vill gärna ha lätta och bekväma relationer. De inlåter sig 

motvilligt i svåra eller känslomässiga diskussioner. De vill också ha lugn och ro, och att deras 

kvinnor skall skapa trivsel utan att dra upp besvärliga frågor. Sanford beskriver att en man 

som alltid undviker att visa sina känslor tillsammans med andra, har kvar sitt beroende av 

modern. För att komma ur sitt moderskomplex behöver han lära sig att uttrycka sig i en rela-

tion. Om han inte gör det förblir han en liten pojke som är rädd för kvinnor och som tycker 

illa om dem som inte gör honom lycklig, och han får inte heller tillgång till sin egen maskuli-

na styrka. Anledningen till att män ofta undviker att tala om otrevliga saker som inträffat i en 

relation kan bero på att de är rädda för hennes vrede eller för att bli bortstötta. Männen kan 

också vara rädda för sin egen vrede, eller rädda för smärta. För att kunna arbeta med något i 

en relation krävs enligt Sanford att man måste klara sin vrede. Man måste kunna uttrycka den 

utan att överdriva och tillåta sig själv att ha en mörk, kreativ sida. Om en man blir rädd för en 

kvinnas vrede slår det ofta tillbaka på honom själv som en liten pojke. Sanford menar att man 

kan se på en liten pojke när mamma blir ond på honom. Se så otrevligt det blir för honom! 

Småpojkarna blir förfärligt sårade och vill göra vad som helst för att behaga mamma så blir 

allting bra igen. De kan också agera ut sitt pojkaktiga trots för att inte överväldigas av sina 

egna sårade känslor. För att en man skall kunna klara av en relation till en kvinna måste han 

besegra sin fruktan för hennes vrede och sin ängslan för att stötas bort. Detta kan innebära att 

han måste söka upp den ”lille pojken” inom sig. När han kan hålla kontakten med sin egen, 

inre sårade ”lille pojke” är det mindre troligt att mannen identifierar sig med honom, och han 

istället vara man i sin relation till kvinnan i sitt liv.26

 

När anima får grepp om en mans känsloliv intensifieras, förfalskas, förvrängs och överdrivs 

mannens känslor. Mannen själv bör vara närvarande i en relation, inte hans anima. När rela-

tionen bestäms av anima, blir det en arketypisk fantasi som spelas upp av mänskliga aktörer. 

Hon fyller funktionen endast mellan mannens medvetna och omedvetna sidor, men inte mel-
                                                 
25 Sanford, John A Osynliga Partners sid 57 
26 Sanford, John A Osynliga Partners Sid 42  
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lan en man och andra människor. Anima kan förutom att blanda sig in en mans emotionella 

reaktioner också blanda sig in i hans tankar. När mannen är anima-besatt kan han börja ge 

uttryck för onyanserade omdömen, och han kan börja argumentera oresonligt. Han tar ingen 

hänsyn till fakta, relationer eller logik och hans objektivitet förlorar sig i en uppsjö av emotio-

nellt färgade och irrationella åsikter som motstår varje förnuftig diskussion enligt Sanford. 

Anima kan också påverka mannen genom ett slags anima-tänkande, där en mans klara distink-

tioner rubbas och förnuftet förvrängs. 

 

Sanford beskriver legenden om Den Heliga Graal, med hjälten Parsifal. Parsifal är den för-

nämste av riddare och har gjort flera stordåd. Vid en fest som hålls till hans ära, träder en 

kvinna in i rummet och hon är så anskrämlig att hon kallas för den ”anskrämliga mön”. En 

skrämmande varelse som får riddarna att blekna. Hon börjar sedan räkna upp Parsifals synder, 

som lett till att barn blivit faderlösa och kvinnor blivit olyckliga. Hon menar att allt är Parsi-

fals fel. Sanford beskriver att hon är en personifikation av anima- den bittra, mörka anima. 

Hon är en personifiering av den manliga medelålders depression som ofta kommer när en man 

står på toppen av styrka och framgång, och representerar bilden av mannens oförmåga att kla-

ra av den andra sidan i livet- den själsliga och feminina sidan. Hon är monstruös och mörk i 

proportion till mannens yttre framgång och är en inre förnekan av vad själen vill. Hon kan bli 

en helvetisk kraft- men i legenden om Parsifal har hon en hälsobringande effekt eftersom hon 

leder Parsifal in på den andliga resa som han tidigare avbrutit. När anima dyker upp, måste 

mannen därför bemöta henne på rätt sätt, och hon kan bli ett instrument som leder in honom 

på rätt väg. I annat fall kan hon vara förgörande. Att undvika henne är förödande- att undvika 

att förståelse, att planera för yttre framgång och aktiviteter, att ge sig in på dryckenskap, byta 

hustru etc. På detta vis samlas den ena psykologiska försyndelsen efter den andra, och anima 

vänder sig ännu mer emot honom. Om mannen i stället ser anima som en vän på resan, kan 

hon följa med som ledsagare på väg mot personlig helhet. Det första steget blir att erkänna 

problemen. För en man gäller det att erkänna att hans humör, hans tvångsmässiga sexuella 

fantasier och otillfredsställda rastlöshet har sitt ursprung i anima. Projektionen integreras ge-

nom att medvetandegöras. Vi kan aldrig förhindra att projektioner sker eftersom de ligger 

utanför vår kontroll, men vi kan lära oss att känna igen en projektion då vi fascineras. När vi 

gjort vårt igenkännande kan ett arbete påbörjas för en psykologisk differentiering av person-

ligheten. För mannen kan det t.ex. bli aktuellt att differentiera och särskilja sina sinnesstäm-

ningar från sina känslor, då känslorna är hans egna men sinnesstämningarna är animas. För att 

mannen skall kunna komma ur animas klor, måste han lära sig att hantera sina känslor och 
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uttrycka dem i en relation när situationen påkallar. Med detta kommer han ifrån modern och 

utvecklar sin eros. Anima som kan vara så destruktiv- underlättar en mans psykologiska ut-

veckling genom att medvetandegöra mannens känslomässiga sidor- om han tar med henne i 

beräkningen. Mannen måste börja föra en dialog med anima, och Jung beskrev detta som 

”medvetandets monoteism”- att erkänna att våra personligheter inte endast består av med-

vetande utan av en mängd delpersonligheter. Ju mer man kommer i kontakt med de olika del-

personligheterna, desto mer främjas en harmonisk syntes med personligheten. Mannen måste 

därför börja tala med sin anima- ”Vad vill du säga?”. Anima brukar vilja vara villig att tala 

enligt Sanford. Hon blir positiv till mannens försök att relatera, men blir mörk och obehaglig 

om hon ignoreras. Hon vill ha mannens uppmärksamhet- och när mannen ger henne det kan 

han börja använda henne på ett konstruktivt sätt. När något i det omedvetna istället förnekas, 

stöts bort eller ignoreras- vänder det sig emot oss och visar sin negativa sida. När det accepte-

ras, förstås och relateras till framträder istället den positiva sidan. Dialogen bli viktig att föra- 

för mannen till sin anima, men också emellan kvinna och man. Liksom en dialog med anima 

eller animus hjälper till att urskilja vad som tillhör jaget och vad som tillhör det omedvetna, 

blir en dialog med mannen respektive kvinnan i vårt liv en hjälp för oss att förstå och uppskat-

ta olikheter och våra sanna personligheter. Om osynliga partners gör intrång och påverkar 

utan medvetenhet på relationsområdet, kommer affekter, lynnesutbrott och svepande generali-

seringar att förmörka atmosfären. Sanford betonar att dialogen är nödvändig- och om en man 

vill närma sig sin feminina sida måste han också förstå personligheten hos den kvinna som är 

viktig för honom i livet. Med detta följer ökad medvetenhet och ett underlättat förhållande till 

det omedvetna. Rent praktiskt menar Sanford att om man vill undersöka vad som ligger bak-

om en mans sinnesstämningar, affekter, fantasier och emotioner- måste man bli varse om vad 

som pågår i hans omedvetna. Jung kallade mötet med anima och animus för ”individuationens 

mästarprov”. När anima fungerar konstruktivt, är hon en stor hjälp för mannen. Hon berikar 

hans personlighet genom att i idéer, drömmar och fantasier visa på en inre bild av psykiska 

bilder och livgivande känslor. Mannen blir alltför lätt begränsad och rigid, och hans med-

vetande blir alltför fokuserat och koncentrerat. Utan kontakt med sitt omedvetna blir mannen 

torr och steril. Konstruktivt kan anima också hjälpa mannen att göra honom levande och mod-

fylld, och väcka hans kärlek till liv. Viktigt är dock enligt Sanford, att inte se anima som ond 

eller god. Hon är- och hon vill ha båda aspekterna- men är inte intresserad av moraliska 

aspekter. Hon vill livet- både det onda och det goda. Jung talade om fyra stadier i anima-

utvecklingen hos en man: som Eva, som Helena av Troja, som jungfru Maria och som Sophia. 

Eva representerar anima på biologisk nivå- den instinktiva sexualitetens källa och ursprung. 
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Helena personifierar anima med skönhet och själ- hon är inte längre instinkt. Maria represen-

terar en relation till Gud, och som Sophia den högsta visdomen. Anima kan dock förekomma 

på flera olika nivåer- speciellt ur grekisk gudinnemytologi. Ett exempel är Afrodite, som per-

sonifierar anima i sexuella och erotiska fantasier. Dock kan hon också vara andliga Afrodite- 

som personifierar den anima som förbinder mannens själ med Gud och hjälper honom att nå 

andlig förening. Om en mans förståelse och karaktärsdrag ligger på en omedveten och låg 

nivå, är han dock inte i stånd att uppskatta eller förstå hennes högre egenskaper, men om han 

utvecklas kan anima bli meningsfull för honom i högre uppenbarelser. Mannen måste ”eröv-

ra” sig själv, genom att medvetandegöra anima och inte tillåta sig att bli styrd eller dominerad 

av henne, eller låta henne förstöra hans relationer. I dessa fall kan anima bli en vägledande 

feminin funktion inom honom. Dock vill inte anima bli avpersonifierad- och om mannen er-

övrar anima och tvingar henne- bli det fel. I dessa fall klär mannens jag på sig en hjälteroll, 

där den maskulina ståndpunkten förstärks på bekostnad av det feminina. Jaget får då en över-

driven betydelse. För att förstå anima som en bro mellan mannens omedvetna och medvetna- 

måste man också se till hans persona enligt Sanford. Personan är bron mellan den yttre verk-

ligheten och jaget. Utan persona dör vi, eftersom personan hjälper oss till anpassningen med 

verkligheten. Den egna personligheten skall inte identifieras med personan, eftersom man då 

förlorar tillgången till sina skuggsidor. Personan står i ett kompensatoriskt förhållande till 

anima, och Sanford menar att om mannen identifierar sig med personan- så får han också räk-

na med att anima reagerar därefter. Endast om det finns en riktig relation till personan- kan 

det finnas en riktig relation till anima. När mannen lever ett viktigt affärsliv med stiliga kontor 

och välfyllda plånböcker, kan han i sitt inre ändå vara ett offer för obestämd fruktan och sexu-

ella fantasier som tvingar honom att se pornografiska filmer efter vägarna och träffa prostitue-

rade på olika hotell. Sanford menar att det är anima som ligger bakom denna rädsla och bete-

ende, och hon styr honom då lika mycket i det inre som i det yttre. Anima bryr sig inte om de 

svårigheter hon skapar enligt Sanford, och ur mannens synvinkel kan hon vara problematisk. 

Relationer människor emellan- som kräver en moralisk och etisk attityd och som för fortsatt 

lycka behöver rent spel och integritet, störs av en anima som struntar i detta. Dock får mannen 

lära sig- att om han är trolös i kärlek och engagemang så kommer animan inom honom att förr 

eller senare hämnas och kräver vedergällning i det som kallas ”feminin rättvisa”. Sanford be-

skriver den feminina rättvisan som ”naturens rättvisa”- den är personlig och också anpassad 

efter de särskilda omständigheterna. Den feminina rättvisan gör sig gällande både i våra käns-

lomässiga relationer och också i förhållandet till det omedvetna och till naturen. Om vi igno-

rerar naturens lagar- får vi det vi förtjänar. När vi ignorerar eller föraktar det omedvetna 
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kommer rättvisa att utkrävas utifrån alla de inre makter som vi skymfat- och om vi är trolösa i 

våra relationer får vi också betala ett pris enligt Sanford. Eugene Pascal27 menar att ju mer en 

man domineras av en stelbent machopersona, desto mer outvecklad blir anima och stannar 

kvar i det omedvetnas mörker. Om mannen är ovillig att erkänna sin inre kvinnas krav på er-

kännande, knyter han an till en yttre kvinna och projicerar de magiska elementen av anima på 

henne. Detta kan ge upphov till ett outvecklat och omoget förhållande, där kvinnan lever ut 

hans förtrollande feminina sidor. Mannen kan i dessa fall inleda olika förhållanden för att för-

svinna, och blir en tung börda för en fru eller någon kvinna överhuvudtaget att stå ut med. 

Dynamiken gör att mannen blir omogen, tråkig och barnslig att leva med, eftersom han är 

berövad den fantasi och mystiska säkerhet som bara hans anima skulle kunna ge honom in-

ifrån. 

 

5.4 Animusprojektion 

När en kvinna projicerar sin positive animus på en man, är det oftast bilden av en frälsare, 

hjälte eller andlig rådgivare enligt Sanford. Hon fascineras av mannen, dras till honom och 

övervärderar honom. Hon ser mannen som ”den ende” för henne, och den ideale älskaren. 

Sanford menar att dessa projektioner ofta drabbar män som har talets gåva och som använder 

orden väl. Ett exempel på någon som drabbades av animusprojektioner av sin tids kvinnor är 

Hitler, och Sanford beskriver att många kvinnor i efterhand beskrivit hur de fascinerats av 

Hitlers tal. Även hos animusprojektionerna finns det negativa projektionerna bakom hörnet. 

Samme man som nyss var så härlig och underbar, kan lätt tyckas bli och vara en mycket irrite-

rande och otrevlig person. Detta sker enligt Sanford när relationen utsätts för en hälsosam dos 

av verklighet. Mannen som övervärderades blir undervärderad, och han förvandlas från hjälte 

till demon.28 Medan anima beskrivs som härskare över en mans sinnesstämningar, är animus 

snarare härskare över en kvinnas åsikter. Typiskt för animus är att ge uttryck för omdömen, 

kritik, generaliseringar och oemotsägliga påståenden som inte kommer från kvinnans egen 

tanke eller känsloprocess, utan som snarare plockas fram från andra källor såsom artiklar, 

böcker, far och mor, kyrkan eller andra kollektiva organisationer. Animus ligger bakom det 

mer onyanserade, kritiska och autonoma tänkandet som kan bryta in i det kvinnliga medve-

tandet. Animus kan också representera en form av mindervärdig logik, som motsvarar animas 

mindervärdiga emotionalitet. Animus åsikter kan vara obehagliga och destruktiva, och kan 

                                                 
27 Pascal, Eugene Jung i våra liv Svenska Dagbladet Förlag AB 1993 
28 Sanford, John A Osynliga partners sid 17-18 
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riktas både mot kvinnan själv eller mot omgivningen. När animus riktas mot omgivningen kan 

det vara svårt för andra att tåla de kritiska och okänsliga omdömen, och när animus riktas mot 

kvinnan själv kan det leda till att kvinnan inte tål sig själv eftersom hennes självkänsla för-

störs.29 Animus kan beröva kvinnan hennes skaparkraft, och kan också hindra kvinnan från att 

nå fram och uppleva mer varma och känslomässiga sidor. Kvinnan kan upplevas som hård 

och kall, och hennes animus kan vara mycket sårande. När animus framträder, sker det med 

stor auktoritet, och Emma Jung30 har förklarat detta med att vi lever i en kultur som tenderar 

att övervärdera det maskulina- såsom maskulina bedrifter, kontroll, makt, logik och framgång. 

Egenskaper som dessa belönas med höga betyg, prestige och generösa löner. Den feminina 

principen som vill sammansmälta och förena undervärderas kulturellt av både män och kvin-

nor. Animus är medveten om detta- därför blir hans yttranden ännu mer auktoritativa och 

kvinnor kan ledas att trycka ned sin feminina känsla och intuition.31 För att bekämpa animus 

negativa omdömen beskriver Sanford att kvinnan måste lära känna och värdera det som verk-

ligen betyder något för henne genom att finna en egen fast grund att stå på och sätta värde på 

sina egna feminina känslor och inte låta animus beröva henne egenvärdet. När animus talar till 

henne med svepande omdömen och kritisk stämma måste kvinnan känna igen dessa och ifrå-

gasätta dem. En kvinna kan behöva slå sig ned med sin animus och säga: ”så här och så här är 

det, och det betyder något för mig, du skall inte säga motsatsen till mig”. Sanford menar att 

kvinnan på detta sätt kan upptäcka vad som verkligen betyder något för henne, och att kvin-

nan blir mer medveten om sitt sanna värde. Kvinnan måste också försöka förstå vad som är 

betydelsefullt för henne, och vad animus egentligen vill. Eftersom anima och animus lever 

inom oss, måste våra liv ge plats åt dessa arketypiska figurer och deras livsenergi. Sanford 

menar att det är lika naturligt att ha en dialog med animus, som med anima. Animus beskrivs 

som mera verbal, och brukar ofta uppfattas som autonoma tankar i en kvinnas sinne. När 

kvinnan börjar känna igen animus och hans tankar, kan hon göra åtskillnad mellan sig själv 

och animus. Animus omdömen innehåller ofta ”skall” och ”bör”, och kan därför kännas igen 

på detta vis. Kvinnan kan skriva ned sina tankar och sätta citationstecken kring animus tankar, 

och det blir därmed lättare för henne att besvara animus röst. Hon kan ifrågasätta hans åsikter 

och tala om för honom vad som är hennes äkta känslor och vad som gäller. Nedskrivandet av 

dialogen stärker kvinnans jag, eftersom Sanford menar att det är jaget som tar pennan för att 

skriva. När dialogen väl har börjat kan animus fortsätta att tala ut om vad han vill ha av livet. 

                                                 
29 Sanford, John A. Osynliga partners sid 47-48 
30 Jung, Emma Animus och Anima Spring Publications 1974 
31 Sanford, John A Osynliga partners Sid 52-53 

 37



Detta ökar enligt Sanford möjligheterna till ett positivt förhållande mellan kvinnan och sin 

animus.32 Sanford beskriver att animus med sin positiva sida är oumbärlig i en kvinnas indi-

viduationsprocess. Hans huvudfunktion är att leda kvinnan genom hennes inre värld fram till 

själen. Animus uppträder i sin positiva aspekt som vägvisare och kreativ ande, och kan i 

drömmarna visa sig som präst, begåvad man, doktor, lärare, som en gud eller en man med 

ovanliga gåvor. För att den positiva sidan hos anmius skall framträda, är det viktigt att han 

intar sin funktion som en bro mellan kvinnans omedvetna, inre värld och det medvetna. Om 

han endast är verksam i det yttre, visar han sina negativa former. Animus i kreativ form banar 

väg för en kvinna, då han gör saker först som hon sedan måste göra själv. Han visar vägen 

mot utveckling. Ibland kan detta synas i drömmarna, då en kvinna drömmer om en man som 

reser, klarar av en fara eller en prövning, som kan vara de uppgifter som kvinnan själv snart 

skall utföra. Animus framträder oftast för en kvinna i starka projektioner eller fantasier, och 

om bilden inte tas psykologiskt kan han bli en ”spökälskare”. Spökälskaren stör kvinnans sin-

ne, förleder henne till romantiska och overkliga fantasier, och fyller hennes medvetande med 

mer och mer overklighet. Kvinnan försjunker i fantasier som inte relateras till någon verklig 

man eller inre verklighet, och psykologisk utveckling omöjliggörs. Detta är dock inte animus 

fel enligt Sanford, då animus gör sitt bästa för att genom de mäktiga fantasierna tilldra sig 

kvinnans uppmärksamhet. Kvinnan måste själv utveckla sin medvetenhet och mogna så att 

hon kan förstå sina fantasier på rätt sätt. När animus positiva sida förkroppsligar drivkraften 

till självförverkligande i en kvinnas psyke, kan han till synes vara en ganska hänsynslös figur 

som förgör många, men till slut blir han den kraft som leder fram till psykologisk utveckling. 

Genom sina ihärdiga ansträngningar tvingar han en kvinna att befria sig från sina barnsliga 

och svaga sidor och att utveckla sin sanna karaktärsstyrka.33 Sanford betonar att nyckelordet 

till animus är relation. Animus är positiv i sin funktion när kvinnan använder animusfunktio-

nerna på ett korrekt och kreativt sätt, och är negativ när hennes attityd är felaktig. Rätt relation 

till animus innefattar att kvinnan erkänner hans existens, ger honom plats i livet och för en 

dialog med honom som om han vore en inre make. I erkännandet av animus innebär det för-

nimmandet av realiteten i det autonoma omedvetna. Erkännandet av projektioner när de in-

träffar, eftersom anmius benägenhet att dyka upp i en form av projektion på en yttre man är 

speciellt stor när kvinnan inte upplever animus som en del av sig själv. Projektioner som des-

sa har inträffat när kvinnan övervärderar eller undervärderar en man, speciellt om han upp-

levts som fascinerande. Kvinnan måste bereda plats för animus för att kunna betrakta honom 
                                                 
32 Sanford, John A Osynliga Partners Sid 67 
33 Sanford, John A Osynliga Partners Sid 79-81 
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som verklig. En kvinna som ignorerar livets objektiva sida, speciellt utvecklingen av sina in-

tellektuella och andliga sidor, kan enligt Sanford räkna med en frustrerad animus som beter 

sig besvärligt och djävulskt. Kvinnan behöver ett eget liv utanför den personliga sfären av 

make, familj och älskare. Viktigt är dock att även om hon har maskulina mål i världen- i yr-

kesmässiga och akademiska banor- så behöver hon vara medveten om sig själv som en person 

med en feminin själ som också förkroppsligar en maskulin princip. Sanford menar att när 

kvinnan kan skilja mellan sig själv som kvinna och sin feminina själ å ena sidan- och animus 

som en maskulin, särskiljande kraft å den andra sidan- behövs dialogen. Animus kan först 

upplevas som en röst inom kvinnan, med en självständig kedja av idéer och tankar. Denna 

ström av tankar och idéer kan personifieras som hennes egen inre make34enligt Sanford. Eu-

gene Pascal35 beskriver att animus roll är att väcka en kvinna från trögheten i moder-jord 

medvetandet och förmå henne att utveckla ett tryggare marsinspirerat och solärt självmed-

vetande. ”Kvinnoaspekten” i henne bör inte försvinna, och Pascal menar att det finns många 

mytiska gudinnor såsom Hestia, Athena, Artemis, Demeter m.fl. som kan verka och fungera 

som modeller för oberoende och visa kvinnan vägen, eftersom dessa gudinnor lever i kvin-

nans psyke i väntan på att bli erkända och få skrida till handling. Vid sidan av detta behöver 

kvinnan också få modeller i det verkliga livet, med början från spädbarnsåldern för att aktuali-

sera de gudinneegenskaper som finns medfödda i henne. Om dessa modeller inte finns i familj 

eller släkt, måste kvinnan på ett mer medvetet sätt leta reda på dem bland vänner, lärare eller i 

litteratur och filmer. Om kvinnan är passiv i detta avseende menar Pascal att det endast leder 

till en ännu större passivitet. En assimilerad och medvetandegjord animus ger kvinnan kun-

skap om logos natur- en mer differentierad kunskap, förståelse och en djupare och mer andlig 

mening med livet.36

 

5.5 Förälskelse, Sexualitet och Kärlek 

Om både en kvinna och en man projicerar sina positiva bilder på varandra samtidigt, bildas 

till synes ett förhållande som kallas för förälskelse, som innebär en ömsesidig fascination. 

Eugene Pascal37 förklarar att vi aldrig dras till det motsatta könet i största allmänhet, utan dras 

till vissa individer som vi vanligen brukar kalla ”vår typ”. Dessa typer är kopplade både till 

personlighetstyperna (tänkare, kännare etc.) och de över och underordnade funktionerna där-
                                                 
34 Sanford, John A Osynliga Partners Sid 85-86. 
35 Pascal, Eugene Jung i våra liv Svenska Dagbladets förlag AB 1993 
36 Pascal, Eugene Jung i våra liv Sid 196-197 
37 Pascal, Eugene Jung i våra liv Svenska Dagbladets Förlag 1993 
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vid. Pascal menar att vi till en början upplever aspekter av vårt omedvetna utanför oss själva i 

projicerad form. En man söker vissa feminina aspekter hos sin flickvän och fru, medan en 

kvinna söker vissa maskulina egenskaper hos sin man eller pojkvän. Jung menade att dessa 

eftersökta egenskaper inte bara utanför oss själva, utan också fanns som inbyggda fasetter i 

vårt omedvetna psyke. 

 

Sanford38 beskriver att när kvinnans animus och mannens anima förälskar sig i varandra sker 

den kraftigaste förbindelselänken via det omedvetna. De relationer som grundas enbart på 

förälskelse kan dock aldrig bli varaktiga, enligt Sanford. Han menar att ”vara kär” är ett him-

melskt tillstånd- inte ett mänskligt. När människor försöker tillskansa sig gudars privilegier 

och leva i någon sorts förälskelsetillstånd- till skillnad från verklig kärlek- försöker det omed-

vetna att bryta sönder detta. Förälskelsen klarar inte att utsättas för vardagens och verklighe-

tens prövningar. Ju verkligare parterna är för varandra som människor, desto mindre möjligt 

blir de för de magiska bilderna att förbli projicerade på dem. Sanford menar att anima och 

animus har ett starkt inflytande på våra val av äktenskapspartner. Då dessa figurer projiceras 

på det andra könet har de ofta ett avgörande inflytande på vilken man eller kvinna vi väljer. 

En anima-besatt man med ett svagt jag och en kraftfull häxliknande anima-figur, väljer omed-

vetet en dominerande, animus- behärskad kvinna. I detta kan han agera ut sin inre situation i 

en yttre relation. En kvinna som domineras av en kritisk och fördömande animus faller för-

modligen för en man som dominerar och kritiserar henne. Detta är förklaringen till att så 

många osannolika äktenskap ingås och visar också på att vi inte har något fritt val om vi inte 

är psykologiskt medvetna personer enligt Sanford. Dock visar valet av livspartner på något 

inom oss själva, partnern representerar något som vi behöver förstå om oss själva. Våra osyn-

liga partners lägger därmed ofta en förbisedd dimension till vårt val av livspartner. 

 

Sanford menar att människan ibland inte gillar att ersätta fantasins lockelser med verklighe-

ten. Istället håller människan hellre utkik efter den perfekta kvinnan eller mannen som passar 

idealbilden, och som blir illusionen om ett rikt och tillfreds liv. I de fall en relation grundas på 

projektioner saknas den mänskliga kärleken, och när vi är kär i någon som vi inte känner som 

person attraheras vi av att han/hon speglar guden eller gudinnan i våra hjärtan. Detta kan lik-

nas med att vara kär i sig själv, snarare än i den andra personen. Verklig kärlek börjar när en 

person lär känna, tycker om och respekterar den andra människan som hon eller han verkligen 

                                                 
38 Sanford, John A Osynliga Partners Centrum för Jungiansk psykologi 1989, 1993 
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är, enligt Sanford. Han beskriver också att ingen människa kan tävla med gudar eller gudinnor 

i all deras lysande prakt. När vi ser personen som vi förälskat oss i som hon/han verkligen är 

kanske en mer tråkig och ointressant människa kommer fram. Detta beror enligt Sanford på 

att vi alla människor överlag är ganska ordinära. När människan går från den ena förälskelsen 

till den andra- sökandes efter den eviga slutgiltiga förälskelsen- menar Sanford att ingen be-

ständig kärlek kan utvecklas. Att älska innebär att ha realistiska förväntningar på den andra 

personen, och också att ta ansvar för sin egen lycka eller olycka och inte klandra den andra för 

besvikelser och sinnesstämningar. Sanford betonar att verkliga relationer är svårt, men det är 

endast på detta sätt som vår förmåga att älska och mogna kan utvecklas. Han betonar också att 

projektioner i sig inte är någonting negativt. Projektioner av animus och anima kommer alltid 

att finnas, helt naturligt. Eftersom animus och anima lever i vårt psyke kommer vi aldrig att 

kunna undvika dem helt. Varje gång en projektion sker, får vi också en ny möjlighet att lära 

känna vårt inre och våra osynliga partners. De flesta kärleksförhållanden börjar med ömsesi-

diga projektioner, och projektionen i sig är varken bra eller dålig enligt Sanford. Det är istället 

vad vi gör med den som är intressant och räknas.39

 

Den sexuella, magnetiska kraft som vi känner när animus och anima projiceras, leder till star-

ka psykologiska band till den som bär projektionen. Detta fenomen kan vara störande i en 

längre relation, t.ex. ett äktenskap. Ibland faller den också på en person utanför äktenskapet, 

speciellt om det sexuella samlivet i ett äktenskap blivit rutin. De sexuella fantasierna kan bör-

ja kretsa kring andra, och vissa människor kan dra slutsatsen att de inte längre älskar sin part-

ner eftersom de nu är kära i någon annan. Sanford hänvisar till skillnaden mellan att se äkten-

skapet som en ”frälsning” alternativt ”välbefinnande”. När vi inleder äktenskapet genom att se 

det som ”välbefinnande” innebär det att vi gifter oss i tron om att det skall leda till tillfreds-

ställelse, lycka, frid och fullkomlighet. Att istället se äktenskapet som ”frälsning” menar San-

ford ger större möjlighet till utveckling och individuation, eftersom två människor i ett äkten-

skap törnar emot varandras omedvetna. De kan tillsammans arbeta med det omedvetna förhål-

landet i sin relation, och därmed vilar äktenskapet på en solidare grund. När en part i äkten-

skapet börjar ha sexuella fantasier om andra, bör man försöka se till den underliggande me-

ningen. Sanford betonar vikten av att försöka förstå fantasierna snarare än att förkasta, efter-

som fantasierna också innehåller mängder av viktig, psykisk energi som kan innehålla flera 

relevanta budskap. Sanford menar att många män har en passiv Eros, och ser i dessa fall på 
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sin partner mer som mödrar och hushållerskor än älskarinnor och livskamrater. Detta leder i 

längden till att dessa män förblir outvecklade i förhållande till känslor och relationer. Animas 

funktion blir i dessa fall att ”skaka om” mannen och röra om i grytan. Dock kan det också 

vara så att mannen och kvinnan är gifta med fel person men varit ovilliga att inse detta, men 

det sannolika är enligt Sanford att anima anstränger sig för att få uppmärksamhet. Att försöka 

att dra tillbaka projektionen- förstå attraktionen och fascinationen- och istället se bilden ut-

ifrån det egna projicerande psyket kan vara till god hjälp. Anima kan också uppträda i ”dubbel 

form”, där den första animabilden drar mannen till hem, familj och hustru. Den andra anima-

bilden drar mannen till det som finns utanför detta, dvs. emotionella upplevelser utanför hem 

och familj sfären. Animas mål blir att förhindra att mannens eros blir alltför passivt, förnöj-

samt och stagnerat.40 Oavsett om det gäller en man eller en kvinna är det dock viktigt att 

komma ihåg att när anima/animus väcker erotiska tankar, är den underliggande kraften bakom 

dem – driften av det omedvetna att få kontakt med det medvetna. Personligheten representeras 

i det omedvetna bildspråket, av en stor kärleksaffär. Sanford menar att som huvudregel kan 

man säga att det som vi längtar efter sexuellt är en symbol för vad vi behöver för att bli hela 

människor. Sexuella fantasier kompletterar jagmedvetandet på ett sätt som visar mot helheten, 

och genom att förstå den symboliska meningen i våra sexuella fantasier kan besattheten mins-

ka. Vi kan istället för att bli drivna och behärskade av de sexuella fantasierna skapa en högre 

medvetandegrad om dem. Sanford beskriver att det vanligaste exemplet på hur en sexuell 

längtan visar vad som behövs för att uppnå helhet, är den sexuella åtrån mellan en man till en 

kvinna och hos en kvinna till en man. Bilder av en kvinna förekommer i en mans sexuella 

fantasier, eftersom hon representerar hans saknade halva och den andra sidan i hans person-

lighet som han behöver för at bli fullständig, och tvärtom för en kvinna. Den sexuella längtan 

innehåller längtan efter kropparnas möte, längtan efter intimitet och närhet med en annan per-

son, men utöver dessa aspekter finns alltså också en andlig och psykologisk mening i vår sex-

uella längtan enligt Sanford. Han menar att sexuella fantasier vanligen är komplexa, och vi 

har inte bara en längtan efter kvinnan eller mannen utan bär också på fantasier om föremålet 

för vår längtan på ett speciellt sätt. Alla möjliga romantiska fantasier kan finnas med i åtrån, 

och även fantasier om förförelse och våldtäkt är vanliga enligt Sanford. Ett exempel som San-

ford tar upp var en man som alltid måste kyssa sin kvinnas fötter innan han kan genomföra ett 

samlag. Det visade sig också att han i stor utsträckning identifierade sig med sitt intellekt och 

hade utvecklat en arrogant maskulinitet. När han böjde sitt huvud för att kyssa kvinnans föt-
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ter, böjde han symboliskt sitt huvud. Han tvingades att symboliskt utföra det han behövde 

göra för att bli en hel människa genom att ge upp sin maskulina arrogans, offra sitt intellekt 

och dyrka de feminina sidor som han tidigare nedvärderat. Fantasier hos medelålders män om 

sexuella förhållanden med yngre kvinnor är också vanliga enligt Sanford. På ett djupare plan 

uttrycker dessa önskningar mannens svårigheter med att inse och acceptera att han håller på 

att bli gammal, och han bär genom sina önskningar också en vilja att bromsa årens framryck-

ning och längtar efter pånyttfödelse och evigt liv. Genom att granska detta och den kontakt 

med det omedvetna som anima ger, kan individuationsprocessen befrämjas enligt Sanford. 

Han menar också att dessa fantasier är opersonliga- de verkar inom oss helt oberoende av var-

je känslomässig eller personlig relation till en särskild individ som en slags opersonlig sexua-

litet som både kan och inte kan förenas med personlig känsla eller känsla för en sexuell part-

ner.41

 

De sexuella fantasierna har så mycket symbolik att de ibland kan kallas för ”individuations-

fantasier”. En nedsättande attityd till olika sexuella fantasier från en terapeut, skapar enligt 

Sanford isolering, skuld och hämningar och hindrar patienten från att mer öppet undersöka 

betydelsefulla psykologiska processer. Hur den sexuella energin som uppväcks vid fantasierna 

skall hanteras är en svår fråga enligt Sanford. Hur, var och när sexuallivet skall utlevas hr 

alltid varit ett socialt och moraliskt komplexfyllt problem, och olika kulturer har haft olika 

attityder. Den kristna kulturen har i allmänhet haft en restriktiv inställning till sexualiteten, 

och detta har lett till att vi ger våra barn en känsla av att sexualitet är något fult samtidigt som 

vi ger ungdomar tillfälle att experimentera med den fascinerande instinkten. Sanford menar att 

varje psykoterapeut hör historier från sina patienter om sexuella erfarenheter, insvepta i skuld 

och hemlighetsfullhet som barnet dolde för sina föräldrar i rädsla för straff, eller av en känsla 

av att göra någonting orätt. Resultatet har därmed blivit att sexualitet associeras med skuld, 

vilket skadat mångas driftliv enligt Sanford. Indianer i Amerika har i stället betraktat sexuali-

teten som något oskyldigt och naturligt, men där ungdomar vaktats noga innan den rätta tiden 

var inne. Sanford menar att mycket psykologisk skada har undvikits på detta sätt. Idag har 

kristna restriktioner lämnat plats för frihet, och där det förr fanns många restriktioner finns nu 

inga alls. Sanford uttrycker detta som att ”förstoppning lämnat plats för diarré”, men där det 

ena aldrig kunnat bota det andra. En överdrivet öppen sexualitet, utan hänsyn till romantik, 

personliga relationer och psykologisk förståelse skadar det andliga livet lika mycket som för 
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många restriktioner skadar driftlivet enligt Sanford. En individ med ett skadat driftliv kommer 

förr eller senare att lida i det andliga livet, samtidigt som en individ med ett skadat andligt liv 

också får lida i driftlivet. Det sinnliga och det andliga är inte två skilda realiteter utan för-

kroppsligar samma mysterium, och samtidigt som det andliga livet kan förhöjas genom den 

fysiska sexualiteten, kan den sexuella spänningen och kvaliteten höjas genom en förening av 

den fysiska instinkten och en andlig, utvecklad medvetenhet. Sanford menar också att om de 

sexuella fantasierna blir tvångsmässiga eller om våra verkliga viktiga relationer förstörs av att 

fantasierna förverkligas, behövs särskilda ansträngningar för att få energin i dessa fantasier att 

nå ett högre plan av vårat medvetande. Vi behöver då psykologisk hjälp för att tolka den sym-

boliska meningen.42

 

Sanford menar att den kristna synen på äktenskapet är baserad på den arketypiska bilden av 

Coniunctio, där kyrkan betraktar äktenskapet som en framställning på det mänskliga planet av 

det gudomliga mysteriet med Kristi förening av själen. När kyrkan pekar på skillnaden mellan 

Kristi förening med själen å ena sidan och det mänskliga äktenskapsförhållandet å den andra, 

har kyrkan hållit fast vid en betydelsefull distinktion mellan gudomlig och mänsklig dimen-

sion i kärlek enligt Sanford. Coniunctio är en del av kyrkans skatter, men svårigheten ligger i 

att kyrkan de senaste århundradena har förlorat sitt ursprungliga samband med det mänskliga 

psyket. Sanford menar att den nuvarande förnekelsen från kyrkans sida om psykets realitet är 

olycklig, eftersom föreningen mellan Kristus och själen inte kan fullbordas om själen förnekas 

och förtrycks. Våra osynliga partners måste få vara med när vi träder in i det inre livet, och 

måste också vara erkända som psykiska realiteter. Sanford menar att ett av de skäl som kyr-

kan har haft till att vägra erkänna det omedvetnas existens, är fruktan för sexualiteten. Sanford 

tar med detta upp flera exempel, t.ex. Augustinus tankar om kvinnan som djävulens port och 

Jeronimus tankar om sexualakten som en skymf då den helige ande lämnade rummet när två 

personer hade samlag. Kyrkan har uttryckt stark fruktan för det kvinnliga, det jordiska och det 

sensuella. Sanford menar att kyrkan med detta ställningstagande separerat på himmel och 

jord, på ande och materia och på själ och kropp. 

 

Kyrkans ursprungliga avsikt var att bevara och rädda mänsklighetens svårvunna andlighet 

från att gå förlorad i ett hav av sensualitet. Ande och lekamen och materia och ande är inte så 

lätta att försona och det ena slukar lätt det andra. Kyrkan kände därför att tyngdpunkten måste 
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läggas på människans andliga utveckling, vilket har lett till ett förnekande av helheten och 

gått från ett överslag till ett annat. I vår västerländska kultur har vi därför en ständig pendling 

mellan ytterligheter- andlig asketism på den ena sidan och sensualitet på den andra. De andli-

ga värderna har dock inte förverkligats genom att undertrycka sinnena, eftersom man ofta når 

det andliga just genom sinnena. Ibland växer det också fram en andlig utveckling som behö-

ver sensuell kärlek för att grundläggas och bli substantiell. När man undviker att undersöka 

konflikten mellan motsatserna och förnekar en sida i livet, skadar man helhetens andemening. 

Sanford menar dock att det är underligt att kristendomen så länge tolererat en lära om sexuali-

tet, som hävdat att sexualitetens enda syfte och berättigande är fortplantning. En kristen för-

ståelse för sexualiteten som ett uttryck för människans hunger efter fullkomning av sin per-

sonlighet och sina relationer vore mer förenligt med en religion som betonat Guds inkarnation 

i en jordisk människa enligt Sanford. Han menar också att det som behövs inte är ett förne-

kande av sexualiteten och eros, utan en rening av eros från egocentricitet, ägandebegär och 

omedvetenhet. Eros är inte identisk med sexualitet, men när sexualiteten förtrycks, förtrycks 

även eros. Eros är stark och mäktig, och är medelpunkten i allt mänskligt skapande och i all 

kärlek mellan människor och emellan människor och Gud. Eros ger hopp och värme åt män-

niskorna och är grunden till de uppoffringar som vi gör i våra liv. Faran ligger enligt Sanford i 

när människan gör anspråk i att lägga beslag på Coniunctio som sin egen privata egendom. 

Kristendomen borde därför inte kräva förnekande av sexualitet och eros, utan istället uppmana 

till högre medvetenhet om eros. Eros stora makt kan bli destruktiv om den är blind, och eros 

är blind så länge människan är blind och inte förstår sin egen natur. Eros behöver därför ut-

vecklad medvetenhet för att nå sina rätta mål. Utan eros kan inte heller medvetandet utveck-

las, och målet därmed inte nås. Sanford menar att vi kan tala om sexualiteten, projektioner 

och överföringar- men fortfarande är det största mysteriet av det hela- kärleken- olöst.43
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6. Fyra Exempel 
I detta avsnitt har jag gjort fyra stycken intervjuer. Intervjuerna skedde per telefon och inter-

vjuerna är i princip återgivna på sådant vis som informanterna själva berättat. Intervjuernas 

syfte är att tjäna som exemplifieringar till min senare resultatdel. 

 

Jag har ställt följande frågor: 

 

- Vad var det som du föll för/ varför ingicks äktenskap med din partner(s)? 

- Vad fanns det för problem och glädjeämnen i äktenskapet? Vad handlade konflikterna 

om? 

- Har du varit otrogen? Varför/ varför inte? 

- Vad hände efter skilsmässan? 

- Hur såg sexuallivet ut? 

- Fanns det andra bilder av andra kvinnor/män under ditt äktenskap? (Detta kan också 

vara bilder av djur, färger, känslor, förnimmelser, fantasier etc.) 

- Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag? 

- Vad innebär kärlek, förälskelse och sexualitet för dig? 

- Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv? 

 

6.1 Kvinna 30 år ”Siri” 

Gift vid 21 års ålder, frånskild vid 28 år. Tre barn. Studerar på universitet. Lever idag singel. 

 
Vad var det som du ”föll” för i ditt äktenskap/ varför ingicks äktenskap? 

Jag och min partner träffades på hans föräldrars pub genom gemensamma bekanta. Det var en 

blixtförälskelse från bådas sidor. Jag bodde vid denna tidpunkt i Sverige men vi pratade fort 

om att skaffa barn och gifta oss. Jag var också tvungen att gifta mig för att få uppehållstill-

stånd. Han föll förmodligen för mina ögon. Jag vet inte riktigt vad jag föll hos honom. Han 

hade humor och var charmig och han hade också utstrålning. Giftermålet var önskat men ock-

så tidigare än vi tänkt oss, vi hade inte tid eller råd att vänta. 
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Vad fanns det för problem och glädjeämnen i äktenskapet? Vad handlade konflikterna 

om? 

Det fanns många problem under hela äktenskapet. Problemen bottnade i olika kulturer, och i 

mannens olika missbruk (sex, alkohol och spel). Det var ju hans spelmissbruk. Och varje dag 

var han ute på puben med kompisarna. Det började med att han när han inte var polis då var 

han aldrig hemma, satt jämt hemma hos sin kompis och drack öl och spelade spel. Jag blev 

ensam hemma med småbarnen. Jag köpte en playstation till honom för att han att han skulle 

vara hemma mer och det var han, men satt istället jämt framför sina spel. Alkoholen har alltid 

funnits med i hans familj som en naturlig del och hans föräldrar ägde också en pub. Detta re-

sulterade i att drack alkohol varje dag vilket var svårt för mig att acceptera och förstå. Han 

tyckte också att det var kvinnans uppgift att ta hand om barnen och städa, vilket fick mig att 

känna frustration eftersom jag vill att man delar på ansvaret. Glädjeämnena var barnen och 

sexualiteten. 

 

Har du varit otrogen? Varför/varför inte? 

Nej. 

 

Vad hände efter skilsmässan? 

Jag kände en stor lättnad eftersom jag hade lyckats tagit mig ur det. Jag hade ganska mycket 

agg mot honom därför att han inte brydde sig och struntade i barnen. 

 

Hur såg sexuallivet ut? 

Det var bra men han betedde sig konstigt. Han onanerade framför porrfilmer och gick till pro-

stituerade. Mellan oss var han varken eller- det var lika som man äter varje dag. 

 

Fanns andra bilder av kvinnor/män under ditt äktenskap? (Även djur, färger, känslor, 

förnimmelser etc.) 

Jag önskade mig att bli mer uppvaktad och att han skulle vara mer kärleksfull. Jag hade ro-

mantiska fantasier om att han skulle förändra sig. 

 

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag? 

Jag är idag singel och drömmer idag om att träffa en mogen och ansvarsfull man, som har 

gemensamma intressen som uppvaktar mig på ett romantiskt sätt och som gillar att hitta på 

olika saker. 
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Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv? 

Jag har lärt mig om vad som är relevant och ickerelevant i en relation, sedan har jag lärt mig 

att hantera konflikter på ett bättre sätt. Fått mer förståelse för andra och blivit mer ödmjuk, 

men jag vet också mer om vilken typ av relation som jag vill ha. 

 

Vad innebär förälskelse, sexualitet och kärlek för dig? 

Förälskelse innebär för mig den första tiden i en relation, när man blir upprymd av bara tan-

ken på att få träffas. Förälskelsen är nödvändig för att det skall kunna bli kärlek. Sexualitet i 

ett förhållande är väldigt viktigt för att få fysisk tillfredsställelse och man kan inte heller vara 

närmare varandra än på ett fysiskt sätt. Kärleken i ett förhållande innebär att man älskar var-

andra och att två personer blir en, att man tillför varandra någonting. Man bryr sig om var-

andra och är mån om varandra, sätter inte sig själv först. 

 

6.2 Kvinna 33 år ”Maja” 

Lever idag singel med två barn. Har levt i ett längre samboförhållande 8 1/2 år och haft ett 

par kortare relationer. Arbetar inom missbruksvård. 

 

Vad var det som du föll för/varför ingicks förhållande? 

Jag vet inte … bara kändes. Jag har funderat på detta många gånger. Det kändes som vi hörde 

ihop. Jag kände samhörighet. Jag tyckte att han var fin … såg bra ut. Han spelade musik. Han 

hade väl lite samma mål med livet som mig och jag kände att jag skulle kunna tänka mig att 

skaffa barn med honom. Det fanns gemensam drivkraft framåt. 

 

Vad fanns det för problem och glädjeämnen/ vad handlade konflikterna om? 

Det handlade om precis allt … ofta bråkade vi om ekonomin … hushållsarbete … han var 

väldigt svartsjuk … Han bråkade jämt när jag kom hem från skolan eller från dans … han var 

så svartsjuk … handlade om makt och kontroll. Konflikterna ökade. Glädjeämnen … vi hade 

ett väldigt bra sexliv … vi var också väldigt roade av att lyssna på musik. Vardagen var spänd 

och laddad. 

 

Hur förändrades du av förhållandet? 

Svår fråga … Man accepterade vardagen även fast jag levde i ett dysfunktionellt förhållande. 

Om man lever så … människan är vanedjur … Kaoset blev vardag. När jag kom till en viss 
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punkt kände jag att det var dags för en förändring … jag var tvungen att förändra mig själv … 

upplevde att jag inte kunde förändra honom. Jag gjorde en helomvändning av mitt liv. 

 

Har du varit otrogen? Varför/ varför inte? 

Nej, det var jag inte. I andra relationer har jag varit otrogen … men inte med honom. Man gör 

slut först och sedan kan man vara med andra. Dels för att jag tyckte om honom … sen var det 

inte heller ok. om han hade varit det. Om jag är riktigt kär i någon så vill jag bara vara med 

den personen …  

 

Hur såg sexuallivet ut? 

Det var bra … det var det enda som var bra i vårt förhållande … Mycket kärlek och han var 

väldigt förstående under perioder när jag inte kunde ha sex, pga. tidigare traumatiska upple-

velser kring sexualitet. Sexualiteten blev som en sammanförande del i förhållandet. Det var 

kärlek som fanns efter vi varit tillsammans. 

 

Fanns andra bilder av kvinnor/män under ert äktenskap? (detta kan också vara djur, 

färger, känslor, förnimmelser etc.) 

Det var … när han var normal … när han missbrukade hade han sjuka fantasier … då ville 

han att vi skulle vara tillsammans med massor av färgade män. När han var normal då var det 

ett ganska normalt sexliv där det räckte med oss två. Han kunde föreslå att vi skulle ha sex-

leksaker ibland, men jag var inte speciellt road av detta. Han var en fin och bra älskare. 

 

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag? 

Jag vill träffa en man … och jag går på date ständigt. Han skall först vara klar med sig själv 

… jag träffade nyligen en man som var nyseparerad efter 14 års förhållande … och han var 

inte klar med sig själv. Man kan inte inleda något efter så kort tid. Han skall vara fin … skall 

inte vara supersnygg … , men någonting som jag tycker är attraktivt. Kanske något speciellt i 

blicken … han skall ha ”det”- charm. Skall inte ha missbruksproblem … så vill jag ha en man 

som jobbar eller pluggar, som har ett mål med sitt liv. Han skall helst ha barn eftersom jag 

inte vill ha fler barn. Jag har ganska höga krav på en man har jag kommit fram till … han 

skall vara rolig … ha humor. Han skall tycka om djur och barn … eftersom jag har katter … 

inte vara svartsjuk. Han skall vara väldigt ödmjuk … och en aktiv människa som tycker om 

att hålla igång. Jag är så seg själv så jag behöver någon som drar igång mig. Jag vill ju hitta 
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någon som jag trivs så bra med så att jag kan leva tillsammans med honom … ha någon att 

dela livsresan med. Självständiga liv men med ett gemensamt utrymme. 

 

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv? 

Jag har haft ganska många korta relationer som inte fungerat … jag har läst ”Samtal med 

Gud” som han handlar om att du måste veta vad vill ha innan du önskar dig något. Du måste 

visualisera för att få något. Jag har tänkte efter” En sådan här man vill jag ha”. Så har jag gjort 

i några andra situationer i livet också … tänkt mig in i. Det har växt fram … jag har alltid ru-

sat fram … men jag har stannat upp och undrat ”vad håller jag på med?” Jag har gått på ett 

par nitar … dumheter … men man lär sig av livet … av sina misstag … både sina egna och 

andras … livet är för kort för att lära sig alla misstag så man kan kolla på andra också så slip-

per man göra alla själv …  

 

De kortare relationerna har inte fungerat för att jag blivit sårad … har haft svårt att släppa 

någon in på livet … någon part har avbrutit relationen … jag är ganska kräsen … jag har gått 

på ett par nitar … tänker inte ta det ”näst” bästa när jag kan ta det bästa … det skall kännas 

bra hela vägen …  

 

Vad är/innebär/ definierar du förälskelse, kärlek och sexualitet? 

Förälskelse … det kan man ju bli ganska ofta … behöver väl inte bli så jättedjupt men kan gå 

över lika snabbt som det kom … Kärlek är när förälskelsen inte lägger sig. Den håller i sig. 

Sedan känns det mycket mer … mycket starkare när man är kär … Jag tycker inte att sex och 

kärlek är samma sak. Sex är en viktig del i ett förhållande … Om man är riktigt kär i någon så 

blir det ju bra sex. Om man är superförälskad vill man ju gärna ha sex … Är man riktigt kär så 

står man ju ut med saker … är man inte riktigt kär så har man inte samma tålamod. Kärleken 

övervinner allt tror jag … om det inte handlar om våld och missbruk. 
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6.3 Man 34 år ”Lasse” 

Har levt i ett långvarigt förhållande som varade i 8 år, och ett flertal kortare. Lever idag 

singel. Arbetar inom IT och Telecom. Inga barn. 

 

Vad var det som du ”föll” för i ditt längre förhållande? 

Det var nog … ”Lisa” och jag har varit kompisar sen vi var 4-5 år, hon var syrrans bästa pola-

re. Då växte man ihop … vi var kompisar i många år … sen började vi sova ihop … Bara 

kompisar till jag var 19-20 … Vi flyttade ihop när jag var 21-22 … Eller snarare hon kom och 

flyttade in … Ena dagen hade hon med sig tandborsten … nästa dag fler saker … jättegulligt 

hela tiden. Genom att vi känt varandra så länge så visste vi var vi hade varandra, vi visste vad 

vi tyckte om hos varandra. Hon hade också saker som var spännande som jag inte hade gjort 

och hon gillade också att resa, vilket jag inte gjort tidigare. Äventyrsgrejer. Vänskap som väx-

te till kärlek. Dom andra tjejerna man träffat har man strulat med på krogen eller nätet, har 

inte känt dem och då har det inte hållit. Vi har varit för olika när vi började lära känna var-

andra. 

 

Vad fanns det för speciella glädjeämnen och problem? Vad handlade konflikterna om? 

Vi hade överraskningar för varandra, vi hittade på grejer för varandra på helgerna, åkte iväg 

och shoppade på helgerna … hittade på saker. Efter fyra år försvann detta. Vi hade det jätte-

mysigt, bjöd in folk, åt middagar, ut och gå, grilla korv, fiska, titta på kalle anka på helgerna, 

åkte skidor … Vi hade mycket gemensamma intressen. I början hade vi inga problem, vi grä-

lade aldrig första åren. Det blev sedan när jag började arbeta borta- då blev det problem. Hon 

tyckte att jag blev en främling som kom hem och hälsade på, var borta ibland fjorton dagar. 

Hon hade planerat andra saker när jag kom hem. Hon fick ett eget liv, jag fick ett eget liv. Vi 

växte isär. Tappade kärleken då man inte hade kontakt med varandra längre. Konflikterna 

handlade om att städa och tvätt. Jag var inte dålig att städa men hon var pedant. Hon blev to-

kig när hon fixat som hon ville ha det och jag kom hem och ändrade. 

 

Hur förändrades du av förhållandet? 

Jag blev mognare och mer ansvarstagande … jag blev mer tolerant som jag alltid varit. Mer 

lugn. Jag blev kanske också mer slarvig … för att hon plockade undan. Jag blev kärleksfullare 

… jag blev snällare. Hon hade också temperament och styrde. Skällde ut mig om jag inte 
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gjorde som hon sa. Vi kompletterade varandra väldigt bra. Innan vi blev ihop var jag på kro-

gen jämt, men när vi blev tillsammans blev jag hemmakille. 

 

Har du varit otrogen? Varför/varför inte? 

Jag har aldrig varit otrogen. Jag har inget behov av andra. Blir inte attraherad av andra, tänkte 

inte på tjejer när jag var ihop med henne. Jag var kär i henne och ville inte göra henne illa, 

hon var allting man hade, det bästa man hade. 

 

Hur såg sexuallivet ut? 

Mycket i början, men sista året nästan ingenting. I början var allting bra, vart som helst och 

när som helst. Levde inte ut de sexuella fantasierna med henne … därför att hon är lite för 

präktig … ordentlig … jag tror det. I början upplevde jag det på ett sätt, senare på ett annat. I 

början tänkte man mer på henne, men med åren tänkte man mer på sig själv. Det blev samma, 

samma. 

 

Fanns andra bilder av kvinnor/ män under ditt förhållande? (Detta kan också vara bil-

der, färger, djur, förnimmelser, känslor, fantasier etc.) 

Det var väl att få göra mer vildare saker … spontana saker …  

Man ville förändra saker … men hon ville mer ha lugn hemmakväll med dricka te … äta räkor 

… Nej … jag tyckte om att ligga och kramas och mysa … kanske lite mer vildare saker. Sex-

uellt sett har jag känt mig mer lössläppt i kortvariga relationer … Inte så konstigt egentligen 

… jag har ju känt henne (den långa relationen) hela livet. Blå förknippar jag med henne för 

hennes blåa ögons skull … Och rött eftersom vi hade en röd soffa och drack rödvin …  

 

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag? 

Jag vill ha en stabil relation med en tjej som jag tycker om väldigt mycket och som jag kan bli 

kär i … men det blir man ju inte … jag blir det … först och främst letar man efter den perfek-

ta tjejen som har samma egenskaper som en själv … grilla korv … plocka svamp … naturtjej 

… lite då och då … Stabil tjej som gillar att äta god mat och inte springa på krogen jämt … 

åka iväg och göra saker … åka utomlands ibland …  

 

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv? 

Inte släppa kontakten med kompisar. Försöka jobba mer hemma. Istället för att hon kommer 

hem och är själv hemma … Vad jag känner att jag behöver lära mig och som är största pro-
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blemet … är att försöka vara hemma mer. Jag kan inte säga att jag inte är kärleksfull … Jag 

kan inte säga att jag behöver vara det mer … kanske lite mer romantisk skulle jag behöva vara 

… göra mer romantiska grejer …  

 

Jag är inte svartsjuk … det skall vara 100 % åt båda håll … annars får det vara. … Skulle inte 

tycka om att det var en kille som började ringa hem om jag inte visste vem det var. 

 

Vad innebär/hur definierar du förälskelse, kärlek och sexualitet? 

Förälskelse är många ord … det är attraktion … respekt … ömhet … … längtan … … glädje 

… i alla fall i början … man blir så glad när man ser henne. Man vill göra mysiga saker … 

sitta och gulla … stänga av telefonen och dra ned persiennerna … Kärlek är allting … det är 

ju … Värme … varm i kroppen … man blir glad och pirrig … och mys och pys, blir glad helt 

och hållet när man ser den andra … tålamod är A och O. Allting byggs ihop … man måste 

vara tålmodig och kärleksfull … respekt och trohet. Hjälpa och stödja varandra i alla situatio-

ner- både bra och dåliga. Sexualiteten … måste finnas … … just nu krävs den … Helst ofta. 

När jag jobbar borta blir det inte så ofta … det blir en trötthet. Jag jobbar så mycket så jag är 

trött när jag kommer hem … det vore schysst om man vore pigg. Det är mysigt och skönt att 

få vara nära den man älskar sexuellt … kan ju vara nära på olika sätt … ligga och kramas … 

Skulle inte kunna klara mig utan sex i flera månader …  

 

6.4 Man 47 år ”Sven” 

Denne man har varit gift och skild 3 gånger. Gifte sig första gången vid 25 års ålder. Det 

andra äktenskapet inträddes vid 31 års ålder och resulterade i tre barn. Det tredje äktenska-

pet skedde vid 42 års ålder och upphörde vid 45. Har akademisk utbildning, jobbar just nu 

heltid. Har haft relationer med ett trettiotal kvinnor. 

 
Vad var det som du ”föll” för i dina äktenskap/ varför ingicks äktenskap? 

Ja … Det var väl en kombination av fysisk attraktion … och ja … liknande intressen i det 

första äktenskapet. En sexuell attraktion … en kombination av dels hennes … ja intressen, 

intellekt. Ja attraktion … bestående av ansikte … ögonen, näsan. Och figuren då … he, he. 

Det var det första. Sedan fanns där en i mitt tycke i alla fall … en vaken … konstnärligt in-

tresserad kreativ och drivande person. Det andra äktenskapet ja … det var … de två första 

äktenskapen den här riktiga romantiska kärleken den fanns inte där. Inte så framträdande i alla 
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fall. Snarare byggde det på intellekt och sexualitet. Attraktionen byggde mer på sexualiteten 

och intellektet än den romantiska kärleken. Det andra äktenskapet handlade mycket om att jag 

såg en möjlig … ja … jag var själv mogen för en familjebildning och var klar med min ut-

bildning och tjänade pengar. Förutsättningarna fanns. För att skaffa barn. Jag såg att det fanns 

en möjlig mamma. Jag hade en önskan om att reproducera mig själv. Det tredje äktenskapet 

… under en period av psykologisk kris som innebar en mognadskris och en livskris vid 42 års 

ålder. Skilsmässoskris efter mitt andra äktenskap … mognadskris plus personliga problem och 

medelålderskris. Då sökte jag en kvinna som … jag sökte en kvinna … en ny möjlig partner 

… men det blev en … mer av en ganska övergående kärlekshistoria som varade i två år. Den 

byggde inte på någon insiktsfull, långsamt utvecklad och successiv närhet eller kärlek. Utan 

en snabb erotisk passion. I allt väsentligt baserad på ja en … erotisk attraktion. 

 

Vad fanns det för problem/ glädjeämnen? Vad handlade konflikterna om? 

Det första äktenskapet … hon var en ganska dominant individ och var handlingskraftig. Och 

ibland … drog iväg … i en riktning som jag inte var nöjd med. Det blev en … jag tror att jag 

… detta var svårt efter jag var på utbildning i Östersund och i Nyköping och vi var ifrån var-

andra mycket och det blev … vi utvecklades åt olika håll och med olika inriktning. Vi levde 

mindre gemensamt … hon utvecklade ett starkt intresse för ridsport och hästar och jag spelade 

väl golf och motionerade och läste böcker och hade mer kulturella … och jag var liksom 

tvungen att följa henne i hennes framfart om vi skulle vara tillsammans. Det gjorde jag men så 

småningom tyckte jag att det gick ut över ekonomin på ett kostsamt sätt eftersom ridsporten 

var kostsam. Men vi gled ifrån varandra. För övrigt kan man ju tillägga att jag var ganska oer-

faren vad det gällde långvariga relationer och så att jag var väl inte jättebra på att bearbeta 

situationen överhuvudtaget och mina känslor heller. Man kan säga att det första äktenskapet 

sprack på grund av … på ett sätt kan man ju se det som att ridsporten tog över ”Anitas” liv. 

Hon ville leva en helt annan typ av liv som inte hade funnit när förhållandet ingicks. Hästarna 

kom emellan. På ett djupare plan … jag var väl inte tillräckligt närvarande … uppvaktande … 

sexuellt uppvaktande och engagerad i henne. Styrkan i det andra äktenskapet var … tror jag 

… att vi båda ville skaffa barn … och en slags vänskap också. Svagheten var att den roman-

tiska kärleken inte var tillräckligt livskraftig. Det handlar väl mer om vänskap, praktiskt liv 

och i viss mån sexualitet än om den förälskade och romantiska aspekten. Så småningom en 

ambivalens hos mig som avspeglades i t.ex. oplanerade eskapader från min sida med alkohol 

inblandat. Det var inte så att jag hade för hög alkoholkonsumtion så att jag var på väg att bli 

alkoholiserad men jag kom hem berusad vid ett par tillfällen vilket resulterade i en rädsla och 
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osäkerhet hos henne, dessutom så hade jag ett platoniskt och några år tidigare hade äktenska-

pet fått sig en törn av att jag utvecklat känslor för en kvinnlig anställd, för en kvinna på min 

arbetsplats. Hon var datakonsult. Anledningen till att detta förhållande inte utvecklades … det 

handlade mycket om en inre resa som jag gjorde inom mig själv. En längtan efter den roman-

tiska kärleken, den ”fullkomliga” kärleken. Är väl en dröm som många människor har närt. 

Slutklämmen på mitt andra äktenskap var att ”Solveig” inte kände sig älskad och förmodligen 

kände sig otrygg, och därför öppnade sig för att hitta en annan relation, och inledde en rela-

tion på sin arbetsplats. Det tredje äktenskapet baserades på erotik … erotiskt präglade helg-

träffar … det var ju en distansrelation präglad av intensiva erotiska möten och en hel del al-

kohol med mina mått. Konflikterna handlade t.ex. om barnen, tidigare partners, livsstil, värde-

ringar etc. Slutklämmen på det äktenskapet var att konflikterna … ambitionen i början hos 

”Asta” var egentligen lättsammare och mindre … hon hade en bild av en lagom engagerad 

och bekväm relation … inte något totalt engagemang som det utvecklades till med äktenskap 

och allt. Som giftermålet var ju mycket tror jag ett … Ett slags sagoslott … kärleks … roman-

tisk vision. Och ett slags utlevande av romantiska drömmar, där det rationella fick stå tillbaka 

för det emotionella. Jag tror att vi båda var medvetna om att det var stor risk att det skulle 

haverera. Jag levde mycket för dagen vid denna tid och sket … och det fick bära eller brista 

… det spelade ingen roll. 

 

Har du varit otrogen? Varför/ varför inte? 

I mitt andra äktenskap så var jag ju otrogen på slutet … det var mera en äktenskapet gick ju på 

tomgång och jag det … det var en erotisk affär, mycket kortvarig affär. Det var ingenting … 

som jag övervägde att ha en seriös relation med … hon var väldigt psykologiskt … intresserad 

av personlig utveckling och psykologi och även hade ett öppet sinnelag och var också erotiskt 

möjlig och attraktiv som möjlig sexualpartner men inte som någon romantisk eller livspartner. 

För mig var hon inte det. Jag kan inte säga att det var en förälskelse … det var mer ett 

spännandemöte med en spännande personlighet och ett sexuellt möte. Hon var väl tre år äldre 

än mig … och det sexuella mötet skedde när i gränslandet mellan jourpass … helgjour. Hon 

var en person som jag träffade på en kurs i arbetslivet och märkte då att hon var intresserad. 

Hon var personalutvecklare … det fanns en … i det vakuum som var … det stiltje som rådde i 

hemmavarande äktenskap innefattande tre barn … så utgjorde hon någon slags projektionsyta 

för mina sexuella fantasier och frustrerade känslor. Jag tror inte att kände att jag kunde försva-

ra otroheten inför mig själv … jag såg det som ett övertramp som var en besvärande omstän-

dighet, jag tycker inte att det är acceptabelt därför att det … ja det stämmer inte med mina 
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värderingar. Jag bröt mot mina egna värderingar och det var ingenting som jag mådde bra av 

… dessutom anade jag att hon som jag var otrogen med förmodligen ville mer än bara ha en 

sexuell eskapad. Och det kändes inte heller bra. Kring själva sexualakten och penetrationen 

kände jag en stark sexuell åtrå som skedde hemma hos henne, och efter samlaget och utlös-

ningen kände jag mycket blandade känslor som innehöll bland annat en skuldmedvetenhet 

mot ”Solveig” och ”Tina” (D.v.s. hon som jag var otrogen med) och i allmänhet så ville jag 

därifrån så fort som möjligt efteråt. Brytningen från ”Tina” skedde … Vi hade ingen uttalad 

överenskommelse om vare sig det ena eller det andra … det skedde bara genom att jag inte 

kontaktade henne … Hon visste ju att jag var gift. I situationen kring utlösningen kände jag … 

hon var mer som en frodig sexuell upplevelse. Det fanns inga tankar om att vi skulle … jag 

kunde inte se henne som en tänkbar partner annat än som sexualpartner på det här viset och ett 

visst tankeutbyte för sexuella … och en ganska sexuell laddad … jag tror att jag upplevde en 

slags kontroll över henne … en slags sexuell makt. En spänning i att exploatera den sexuella 

… hon var ju ingen dumskalle … hon räknade med vare sig det ena eller det andra. Utlös-

ningen upplevde jag som sexuellt tillfredsställande … det kändes befriande, skön känsla men 

däremot följd av en komplicerad känsla eftersom jag inte kände några djupare känslor för 

henne. Får jag jämföra mig själv med ett djur i utlösningsögonblicket så skulle jag ha varit … 

det kunde variera ganska mycket … kunde vara allt från en hingst till en … snarare kunde jag 

väl känna mig som en liten … alltså hon kunde vara som en modersfigur. 

 

Vad hände efter skilsmässan? 

Den första skilsmässan … ja det var ju blandade känslor … det fanns om jag tar det negativa 

… det fanns krisreaktioner som yttrade sig oro, nedstämdhet, osäkerhet … det fanns känslor 

av misslyckande. Det fanns också en känsla av att det kändes … jag var så pass omogen och 

oerfaren … en känsla av att det var helt rätt. Det var väl inte den bästa relationen. Det gav nya 

öppningar framåt i tiden … jag kände mig dock tämligen omogen och ganska oerfaren både i 

relationer och kanske klandrade mig själv för olika saker. Det andra äktenskapets upplösning 

… både förhållanden hade sina likheter i att någonting inte var riktigt bra … ingen av relatio-

nerna kändes riktigt avrundade. Det har funnits saker som har varit bra och kompenserat … 

men … i grunden har det fattats en pusselbit som måste finnas där. Uppbrottet kring det andra 

äktenskapet … ja då hade jag ju levt i en ganska skyddad tillvaro ganska länge … och hade en 

familj som jag kanske tog för givet på något sätt. Samtidigt hade jag både dubier för mig själv 

och omkring ”Solveigs” upplevelser (hon träffade en annan) efter den platoniska affären för 

mig som hon fick vetskap om, så förstod jag att det kunde vara en avgörande erfarenhet för 
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henne, vilket det nog i efterhand kan bedömas ha varit. Skilsmässan var trots min ambivalens 

svår … vi hade tre gemensamma barn … och ja vi hade haft en fin vänskap på många sätt som 

plötsligt efter en tids kris som upphörde, dessutom var jag bedragen och hon hade en längre 

tid en annan relation. Det ledde till en sammansatt kris, ett behov av att ta hand om personliga 

problem som hade funnits hela livet. Det var en prövning minst sagt för en man med min ka-

raktär att vara ensamstående pappa och känna att barnen fjärmade sig från mig och samtidigt 

ett dilemma att försöka handskas med dem självständigt. Samtidigt som jag hade mycket pro-

blem med mig själv, och har fortfarande … kalla det för bristande mognad. 

 

Hur såg sexuallivet ut i de olika äktenskapen? 

Det första äktenskapets sexualliv var ganska trevande … tämligen … var väl inte speciellt … 

var inte särskilt erfaren … var inga extrema grejer … Det var det inte. Det var väl väldigt 

återhållet egentligen … sen vara vi ju ifrån varandra … som sagt var jag jobbade ju i öster-

sund och det blev avbrott. Och det var väl inte … vi utvecklades ju också åt olika håll och 

jobbade väldigt mycket och sexlivet blev sämre mot slutet … Det andra äktenskapet var väl 

… jag tror att det gick … det var ju ganska intensivt sexliv … men sen det blev avbrott för 

barn … för barnens … det föddes ju tre barn … vi höll väl på i och för sig och hade sex … 

inte så många avbrott … kanske kan beskriva det som att … det gick mycket i perioder med 

intensivt sexliv och andra perioder med … men även i det förhållandet så avtog det ju efter-

hand … vi kunde väl inte … vi gjorde väl inga spektakulära saker … tittade på porrfilm … 

inget speciellt. Det hände att vi såg porrfilmer. Det hände att vi filmade med videokamera … 

vi hade samlag på udda platser … t.ex. museer … utomhus på olika platser … även vid något 

tillfälle med någon som tittade på som tyckte det var spännande. Där kunde jag också känna 

en ambivalens inför henne … jag kunde inte känna den totala hängivenheten … det märker 

jag genom att jag t.ex. inte vill genomföra oralsex. Det hade jag ingen längtan eller dragning 

till … obehagliga känslor … inte helt bekväm med hennes kropp … jag kände någon slags 

obehag inför hennes intimaste delar. 

 

Det tredje äktenskapet … var ju ett i huvudsak sexuellt förhållande där mycket kretsade kring 

sex … var väldigt överdrivet sexualiserat … det var ju total slagsida mot det sexuella … det 

fanns väl inte så mycket annat … ja vi såg inte på porrfilmer … ”Lisa” drev på att vi skulle in 

på sexsajter på nätet och försöka hitta en kvinna … ja, hon ville ju ha en anledning att jag 

skulle vara tillsammans med en annan kvinna vilket jag också var … ja … vi kunde ju älska 

utomhus eller i naturen … ja … just det … med henne hände det också … det hände att vi 
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köpte herrtidningar … jag har för mig att … vi höll också på porrklubbar … och ställen där de 

sålde sexleksaker … Kulor och löspenisar … ja. Där kände jag … hon var ju väldigt erfaren 

… jag kunde ju snarare känna en känsla av att ”Lisa” … där kunde jag känna mer av kåthet 

och en längtan efter att utföra oralsex. 

 

Fanns andra bilder av män/kvinnor under ditt äktenskap? (även färger, djur, förnim-

melser och känslor) 

Klart det fanns massor av känslor och fantasier … men jag vet faktiskt inte … Det kan ju vara 

till exempel … dofter tycker jag … men jag vet inte om jag fantiserat om färger … kanske 

situationsbetingat … Att fantisera om att vara en hingst kan väl de flesta män identifiera sig 

med … Fantasier handlar för mig mycket om att tänja på gränser och i viss mån och i mitt fall 

handlar det i viss mån om makt och kontroll … jag älskar att se … men jag kan väl drömma 

… det kan ju vara skönt att knulla mot en ladugårdsvägg … Om något fantasimässigt … är 

det nakenhet och utomhus och den frihetskänslan som hänger ihop med det … kanske på lan-

det. Jag har nog personligen inte så mycket drömmar om stora grupporgier och flera samtidigt 

… kanske en eller två personer till med …  

 

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag? 

Jag tror att jag har en relativt … jag inbillar mig i alla fall att … ganska bra bild av … ganska 

bra verklighetsförankrad bild av vad en relation kan vara … vilket inte innebär att jag blivit 

cynisk besviken … men blivit medveten om att man inte kan så att säga kan förvänta sig en 

gränslös, kravlös kärlek som jag kanske förväntat mig tidigare i livet och som jag kanske 

omedvetet … förväntade mig … nu har jag nog en mer nyanserad bild … därmed inte sagt att 

jag inte tror på kärleken … men jag uppskattar nog en ganska vardaglig … jag förstår att ja, 

det är ett givande och tagande … jag förstår att jag måste ge någonting … jag förstår att jag 

måste ge … jag kan inte bara … och det är väl något som känns … så tycker jag att det är 

trevligt att kunna ge någonting … inga storslagna saker … att också ställa upp på andra 

drömmar och önskningar … känns roligt. Sexuellt så tycker jag väl att … sexualiteten blev 

väldigt viktig efter den sista skilsmässan … så var den också överdramatiserad … men jag 

tycker att sexualiteten är viktig. Nödvändig. Om det inte funkar. Det är det intimaste. Det är 

ändå där som en slags innerlighet och energiutveckling.,. kärleken får sin … manifesteras på 

ett viktigt sätt. I min nuvarande relation med en signifikant yngre kvinna så kan det ju finnas 

en oro för att inte räcka till på sikt … men annars så tycker jag att det är … känns … jag har 

den innerligaste relationen till henne … jag tycker att jag har … vi har bråkat väldigt mycket 
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men … jag tror … men jag tror att vi kan alla benen till vår relation … och sen så var det nå-

gonting … Om den nuvarande relationen … ja där känner jag en fullständig sån där reserva-

tionslös längtan efter henne och hennes kropp och det bara är jätteskönt att vara med henne på 

alla sätt. En bit av det hela är att jag är ganska känslig för … vad skall jag säga … för 

ofräscheter … Vad skall man kalla det … neurotiskt … inte helt lätt med tidigare … kladd 

och lukter och sånt. Och ja … därför är det så väldigt okomplicerat med henne eftersom hon 

är så fräsch och fin på alla sätt. Jag drömmer om en … nej … man vi bor ju inte ihop hon och 

jag … jag drömmer om att vår relation skulle kunna utvecklas skulle kunna utvecklas … och 

att alla problem med otryggheter … att vi skulle kunna få bukt med det. Att vi skulle kunna 

utveckla vidare alla sidor i vår relation … Jag tror inte jag har några orealistiska förväntningar 

på henne … jag känner mig väldigt … Jag skulle känna mig väldigt tillfredsställd med livet 

… och jag skulle känna mig väldigt nöjd med tillvaron. Jag är ganska nöjd med min tillvaro i 

övrigt nu … nöjd med det mesta. Mitt största problem just nu är ledproblemet. Som skapar en 

viss osäkerhet. Ja … jag vill gärna hålla på med den sport jag gör … men i grunden är det inte 

något livsavgörande problem … efter en lång resa så känns det som om pusselbitarna börjar 

komma på plats … jag har börjat hitta min roll … hittat min roll i samhället. Det betyder inte 

… jag känner stor nyfikenhet inför livet … det finns väldigt mycket kvar att utforska och ut-

vecklas … skulle gärna vilja få vara frisk och ha hälsan kvar. Jag drömmer om en trygg och 

stabil relation … men trots denna trygghet och stabilitet inte tråkig. Att det finns en nyfiken-

het och engagemang att vilja utveckla den. Jag vill inte leva i en död relation. Jag vill trivas. 

Älska och få vara älskad. En relation som är så fri som möjligt och där man kan vara så öppen 

som möjligt om sig själv … för att man är trygg och accepterad för den man är. En lekfull 

vuxenrelation. 

 

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv? 

Ja … jag får väl ta dem i tur och ordning. I första relationen … den första längre relationen 

där jag levde med någon … jag var otroligt oerfaren … Jag kan ju vara en dominant person på 

vissa sätt … men jag fick ju lära mig i den relationen att det t.ex. finns andra som är mera 

drivande och som förmår … och jag kanske konfronterades med … jag drev ju min yrkeskar-

riär … hon drev på andra fronter … jag fick väl möta en individ och en kvinna som var väl-

digt drivande … vad lärde jag mig mer i den relationen … det var nog mer … hon var ju … 

hon tittade ju mycket uppåt och hade mycket respekt för ”the upper classes” … jag fick lära 

mig om stil och karaktär av henne. Man gjorde ju alltid saker med stil … Det var ju mycket 

om … det kanske var lite allmänt om … ja … fick väl lära mig vad det innebar att ha en 
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svärmor och en svärfar som inte är alldeles lätta att ha att göra med när jag själv är så omogen 

att ha att göra med. Det var en erfarenhet. Men jag tror att jag blev dominerad i viss utsträck-

ning … på ett sätt som … ja. Jag vet inte om jag lärde mig så mycket mer … jag lärde mig att 

rida. Vad det gäller hem och sånt … vet jag inte om jag lärde mig så mycket av henne … mat-

lagning och sånt … jag tror på ett omedvetet plan … när jag själv är engagerad och tycker är 

något är viktigt … hon var ett exempel på en drivande person. Hon var inget föredöme när det 

gäller myspys eller trivsel … hur man ordnar det mysigt eller trivsamt i tillvaron. Det kan jag 

inte säga hon var. Intellektuellt möttes vi … vi båda tyckte om … och hade ett visst konstnär-

ligt intresse … men hon är ingen intellektuell person … hon är en handlingsmänniska … en 

liten social streber … på ett sätt som inte jag var eller önskade eller passade för. Det andra 

äktenskapet … var jag ju … har jag ju ett antal år delat år delat föräldraskapets vedermödor 

… utbytt tankar och åsikter … kan inte avgränsa vad hon har gett mig … vi tänkte ganska lika 

… hon gav mig en inblick i en tysk värld … och katalogiserade gamla skolkunskaper som 

kom till sin rätt. Jag fick … där fick jag erfarenheter. Tidigare fruns familj ”sjuk” på ett annat 

sätt än min egen. Men denna frus … båda familjerna var ganska småborgerliga … men jag 

fick inblick i ett sätt att umgås som jag bedömer inte fanns i tidigare fruns eller min egen fa-

miljs sätt att umgås. Detta var ganska normalt … att umgås och ha sina relationer. Jag tror att 

det … jag hade ju min egen personliga erfarenhet som var ganska speciell … i den relationen 

var jag lite mer dominant … jag hade ett slags övertag i denna relation. Inget som jag miss-

brukade mer än på slutet … när jag var ute och drack. Det var ju inte ”stup i kvarten” men ett 

par gånger. Vi semestrade ofta i Tyskland och jag fick kontakt med ett annat land … dess 

kultur och dess människor … det är en viktig aspekt av det hela. Annars så … jag tyckte vi 

delade … jag hade ganska anspråkslös och inte så storstilade behov av statusprylar som det 

varit med den tidigare frun. Det var ganska åldersadekvat … jag blev flerbarnspappa … gra-

viditeter och förlossningar … familjebildningserfarenheter … I viss mån också … inget spe-

ciellt … de flesta som har några år på nacken har ju tidigare relationer. Det blev nog väldigt 

klart för mig … betydelsen för mig av den romantiska kärleken och vad frånvaron av den 

kunde ställa till med. Man kan inte bygga en hållbar relation … man kan inte bortse eller lura 

sig själv för att det passar eller är bekvämt. 

 

Det tredje äktenskapet var ju … erfarenheten av det … det var att det är klart att man kan väl-

ja att ta en åktur på en karusell … men det brukar sluta med att kastas av … räkna med att 

man blir avkastad … inte bygga några luftslott utan att lita på sitt sunda förnuft samtidigt kan 

det ju också bidra till livserfarenhet och behöver inte innebära att man ångrar sin karuselltur 

 60



… beror på vad man har för psyke. Sen var det också … jag fick också erfarenhet om hur my-

sigt det kan vara med sex. Något som man inte prioriterat tidigare och som kommit i skymun-

dan … Efter andra äktenskapet insåg jag att man inte kan bortse från den romantiska kärleken 

men med den också hänger också sexualiteten- den tillfredsställande sexualiteten- ihop. Man 

kan ju säga att … jag har fått delar av en fullvärdig relation men har inte fått ihop allt i en 

relation … men man kan kanske inte få ihop allt i en relation … man kan inte tro att man kan 

få den ultimata relationen. Det tror jag inte man blir lycklig av … jag tror att man skall upp-

skatta det positiva och vara tacksam för det … om det inte är helt … I det andra äktenskapet 

fick jag erfarenhet om kvinnors sexualitet som sexuella varelser … jag fick en bättre känsla 

om kvinnor som sexuella varelser. Jag fick också erfarenhet som jag behövde som … Fick 

också under en längre tid vara med om en relation som satte mig på prov på olika sätt … på 

ett mer påtagligt sätt känslomässigt … där jag fick kämpa känslomässigt … det var ju en ny 

erfarenhet … de tidigare relationerna hade inte varit så stormiga … Kommer jag senare att få 

viss nytta av i min nuvarande relation … Jag hade i alla fall erfarenhet av detta i nuvarande 

relation när jag åkte in i en betydande turbulens. 

 

Vad innebär kärlek, förälskelse och sexualitet för dig? 

Förälskelse det är ju … det är för mig … handlar mycket om nyhetens behag … mycket kemi 

… en slags psykos. Det är ju ett underbart tillstånd men jag ser det ju som ett mindre begrepp 

än kärlek … ett snävare begrepp än kärlek … förälskelse är ju någonting i vardande som just 

föds … som skapar visioner av kärleken … om kommande kärlek. Likaså vill jag … jag kan 

ju inte … jag tror att det är så … sexualiteten är mer separerad från känslorna hos männen … 

den tillfredställande sexualiteten … den fullkomliga sexualiteten ingår i kärleken. Men man 

kan också ha sexuella erfarenheter som inte har något med kärlek att göra. Biologiska drifter 

… pockande behov … det kan ju vara skönt. Det är ju dock tommare än sexualitet som finns 

inom ramen av en kärleksrelation. … där tycker jag t.ex. som par som fantiserar om att tänja 

på gränserna så rör man sig utanför kärlekens sexualitet … mot en sexualitet som exploaterar 

sexualitet som sådan … som inte lägger tyngdpunkten vid kärleken. Vill inte förkasta det, det 

kan ju vara en erfarenhet … sexualiteten och förälskelsen är ju … blir ju passion. Det är klart 

det ryms inom kärleksbegreppet. Förälskelse och sexualitet behöver ju inte överlappa var-

andra. Jag har ju upplevt platoniska förälskelser också … men jag … tycker kärlek … för mig 

är kärlek en längre erfarenhet … kärleken har fått silas genom ens temperament och bedöms 

vara fullvärdig på något sätt. Man kan ju också se kärleken ur ett tidsperspektiv … den snab-

baste kärleken behöver ju inte vara den bästa … där kan man ju se olika bilder framför sig. 
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Men kärleken är ett sådant vitt begrepp … För mig är kärleken i ett vidare perspektiv en atti-

tyd av … kalla det för en positiv varm känsla inför hela tillvaron … och allting som finns i 

tillvaron. En respekt för livets … för livet som fenomen. Att man intar en ödmjuk … ett öd-

mjukt förhållningssätt till den mystiska tillvaron, till mysteriet livet. Att man vårdar sig om 

allting … det innebär att behandla omgivning med respekt och att ta hand om sig själv med 

respekt. Inte att man inte kan tänja på sig … att man gör saker som är värdigt. Å andra sidan 

är det inte nödvändigt … men då finns det risk att man känner skam, förakt och skuld inför sig 

själv. Så när jag säger det bästa sättet … när jag lyssnar på mig själv … om man skall kunna 

kärlek till sig själv så … så handlar om balans … att kunna se sig själv i ett större perspektiv 

… att kunna reflektera över sig själv … ha en ganska god självinsikt. Men kärleken … det 

finns många olika … en oändlig mängd … för varje konstellation av människor … kärlek till 

djur … barn … föräldrar … kärlek till människor till sitt land … till sin hembygd. 

 

 62



7. Analysdel 
Vad var det som du föll för/ varför ingicks förhållande alternativt äktenskap med din 

partner? 

I ett fall- för ”Siri”- skedde en ”blixtförälskelse från bådas sidor” där giftermålet var önskat 

men också skedde fort eftersom ”vi inte hade tid att vänta”. Jag tolkar detta som att det var 

både förälskelse, men också praktiska omständigheter som gjorde att äktenskapet inleddes. 

 

För den andra kvinnan- ”Maja”- handlade det mycket om samhörighet och att det fanns lik-

nande mål och drivkraft framåt. I en av männens fall- ”Lasse”- var det främst en djup vänskap 

som gjorde att förhållandet utvecklades- ”vänskap som växte till kärlek”. Den andre mannen- 

”Sven”- beskriver främst kvinnornas specifika egenskaper. I det första äktenskapet handlade 

det bland annat om hennes ”figur” och hennes ”intressen” och ”intellekt”. I det andra äkten-

skapet fanns det också intellekt och sexualitet, men ”Sven” beskriver också att han i henne 

såg en ”möjlig mamma”. Det tredje äktenskapet baserades nästan enbart på erotisk och sexu-

ell dragning. 

 

Bland dessa fyra par finns alltså både ”blixtförälskelse”, ”samhörighetskänslor”, ”vänskap 

som växte till kärlek” samt äktenskap som har grundats på partnerns intellekt, erotik och figur 

och i ett fall tankar om en presumtiv mamma. Kanske kan flera komponenter finnas med i 

dragningskraften till en annan partner, men enbart dessa fyra fall visar på hur olika skäl och 

hur olika infallsvinklar människor kan ha i sin vilja och attraktion att skapa en relation till en 

annan individ. 

 

Sanford beskriver att män projicerar sin feminina sida på en kvinna (som är identifierad med 

sin maskulinitet) medan kvinnor som är identifierad med sin feminina natur projicerar sin 

maskulina sida på män. Projektion uppstår och den brukar vara antingen mycket övervärderad 

eller kraftigt undervärderad. Projektionen beskrivs fördunkla den verkliga människan bakom 

projektionen. En av männen - ”Lasse” – beskriver dock att de känt varandra så länge att de 

visste vart de hade varandra och vad de tyckte om hos varandra. 

 

Sanford beskriver att arketyperna- anima och animus- är numinösa och laddade med psykisk 

energi. De griper tag i individen emotionellt. Det emotionella gripandet beskrivs av informan-

terna som ”humor”, ”charm”, ”utstrålning”, ”såg fin ut”, ”starka samhörighetskänslor”, ”fy-
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sisk attraktion” etc. Det finns alltså många olika anledningar och orsaker till att attraktion 

uppstått. 

 

Sanford menar att när den positiva sidan av anima projiceras av en man på en kvinna, blir hon 

för honom mycket åtråvärd. Hon fascinerar och drar honom till sig. Motsvarande gäller när 

kvinnor projicerar sin positive animus på en man. Projektionerna är inte något ensidigt nega-

tivt eller positivt och kommer alltid att finnas helt naturligt. Vi kommer aldrig att kunna und-

vika dem helt, utan bör i stället se dem som en möjlighet att lära känna vårt inre och våra 

partners. Det är vad vi gör med projektionerna som räknas, enligt Sanford. Viktigt är också att 

komma ihåg att valet av livspartners visar på något av oss själva, som vi behöver förstå om 

oss själva. 

 

Vad fanns det för problem och glädjeämnen i förhållandet/äktenskapet? Vad handlade 

konflikterna om? 

Samtliga av informanterna beskriver sexualiteten som en av förhållandets styrkor och glädje-

ämnen, åtminstone till en början. ”Vi hade ett väldigt bra sexliv”, ”Glädjeämnena var barnen 

och sexualiteten” osv. En av männen- ”Lasse”- beskriver sexualiteten som ”mycket i början 

men sista året nästan ingenting”. Den andre mannen- ”Sven”- betonar också sexualiteten 

starkt och i ett av hans tre äktenskap handlade det i ”allt väsentligt baserad på en erotisk pas-

sion”. 

 

Sanford beskriver att den sexuella, magnetiska kraft som vi känner när animus och anima pro-

jiceras leder till starka psykologiska band till den som bär projektionen. Jag tolkar därför sex-

ualiteten som en viktig del, både för informanterna som sådana men också eftersom den ingår 

i projektionsbilden till en annan partner. 

 

Har du varit otrogen? Varför/ varför inte? 

Tre av informanterna hade ingen erfarenhet av otrohet. En av männen- ”Sven”- har varit otro-

gen och beskriver otroheten i sitt andra äktenskap när ”äktenskapet gick på tomgång” och den 

andra kvinnan var ”ingenting som jag övervägde att ha en relation med”. ”Sven” beskriver 

att hans andra äktenskap stod i stiltje och innefattade tre barn, och att den andra kvinnan där-

för utgjorde någon slags projektionsyta för hans sexuella fantasier och frustrerade känslor. 

Sanford beskriver att den sexuella magnetiska kraft som upplevs när animus och anima proji-

ceras leder till starka psykologiska band till den som bär projektionen, men kan också vara 
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störande som fenomen i både längre relationer och äktenskap. Denna kraft kan också falla på 

en person utanför äktenskapet, speciellt om det sexuella samlivet i ett äktenskap blivit rutin. 

De sexuella fantasierna kan börja kretsa kring andra, och vissa människor kan dra slutsatsen 

att de inte längre älskar sin partner. Sanford betonar i dessa fall vikten av att försöka förstå de 

sexuella fantasierna eftersom dessa innehåller mängder av viktig psykisk energi som kan in-

nehålla flera relevanta budskap. Han menar också att många män har en ”passiv eros” där de 

ser sina kvinnor som mödrar och hushållerskor snarare än älskarinnor och livskamrater. Ani-

mas funktion blir i dessa fall att ”skaka om” mannen och att röra om i grytan. 

 

Intressant kring detta är att båda kvinnorna i intervjuerna haft problem i sina relationer kring 

temat hushållsarbete, och uppgett detta som en källa till konflikt med sina män. En av kvin-

norna- ”Siri”- beskriver att ”han tyckte att det var kvinnans uppgift att ta hand om barnen och 

att städa, vilket fick mig att känna frustration eftersom jag vill att man delar på ansvaret”. 

Även en av männen beskriver att ”konflikterna handlade om att städa och tvätt”. 

 

Fortsatt intressant fråga skulle vara vad städningen och tvätten egentligen representerar i ett 

parförhållande, och granska dess symbolik. Eller kanske handlar det i stället om en mans pas-

siva eros där han tenderar att se kvinnan som hushållerska och mor? 

 

Sanford beskriver också tvångsmässiga sexuella fantasier hos män, som har sitt ursprung i 

anima. Likaså kan mannen bli ett offer för sexuella fantasier som tvingar honom att se porno-

grafi, träffa prostituerade etc. där Anima styr mannen lika mycket i det inre som i det yttre, 

något som en av kvinnorna haft erfarenhet av när hennes man konsumerade porrfilmer och 

gick till prostituerade. Sanford menar att i dessa fall måste mannen börja med att föra en dia-

log med anima, då hon blir positiv till mannens försök att relatera men mörk och obehaglig 

om hon ignoreras. När mannen stöter bort, förnekar och ignorerar det omedvetna kommer 

osynliga partners att göra sitt intrång. Mannen måste närma sig sin feminina sida och också 

försöka förstå personligheten hos den kvinna som är viktig för honom. Med detta följer ökad 

medvetenhet och ett underlättat förhållande till anima. 

 

”Siris” man hade flera former av missbruk (spel, sex och alkoholmissbruk) och problemen 

började under den tid när han ännu inte var polis. Han var aldrig hemma, utan satt jämt hem-

ma hos sina kompisar och drack öl och spelade spel. ”Lasse” berättar om arbete som ledde 

honom bort från hemmet och som skapade problem. ”Sven” fick problem i sitt första äkten-
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skap, eftersom han upplevde att de utvecklades åt olika håll och med olika inriktning. Även 

”Maja” berättar om hur mannen bråkade när hon kom hem från skolan eller dans. Man kan 

därmed se att alla fyra intervjuade haft problem och konflikter i sina relationer kring att den 

ena parten varit hemifrån. 

 

Sanford beskriver anima i ”dubbel form” där den första animabilden drar mannen till hem, 

familj och hustru, medan den andra animabilden drar mannen till det som finns utanför detta, 

dvs. emotionella upplevelser utanför familjesfären. Han menar att animas mål även här, är att 

förhindra att mannens eros blir passiviserat, förnöjsamt och stagnerat. Det är driften av det 

omedvetna som försöker få kontakt med det medvetna. ”Maja” upplevde problem när hennes 

man blev svartsjuk och när hon kom hem från olika saker. Utifrån Sanfords teorier kan detta 

vara ett exempel på en kvinna som bär en positiv anima, men som plötsligt får bära en mans 

negativa anima, t.ex. häxan. Mannen kan i dessa fall ogilla kvinnans försök att utveckla sina 

egna personliga sidor, eftersom han vill att hon skall leva ut och uppfylla hans projicerade 

kvinnobild, vilket kolliderar med kvinnans egen verklighet som person. Hennes strävanden 

efter individuell utveckling gör hennes man svartsjuk, trumpen och förbittrad. Mannen 

klandrar henne för sitt dåliga humör och lägger ansvaret på henne och projicerar ut skulden på 

sitt dåliga humör på kvinnan, enligt Sanford. Även Pascal beskriver den medelålders mannens 

krav på helhet, där han möter krav om helhet. Först när mannen kan medvetandegöra sin ani-

ma och sin feminina själ, finner han att hans små erotiska äventyr inte längre är lika fascine-

rande som när han var yngre. När mannen har mognat projicerar han inte längre sina emotio-

nella animakonflikter och misslyckanden på sin fru, sin mor eller sina kvinnliga vänner som 

han gjort under alla de år då anima fortfarande var förnekad och omedveten. Kanske kan han 

inse att de emotionella problemen inte skapades av alla de yttre kvinnorna, utan av den för-

summade kvinnan inom honom.44

 

Tre av de fyra intervjuade hade inte varit otrogna eftersom de bland annat ansåg att de inte 

hade behov eller attraherades av andra, om man är kär i någon så vill jag bara vara med den 

personen etc. Den man som var otrogen – ”Sven”- var otrogen med en kvinna som han var 

sexuellt attraherad av, men som han inte kunde tänka sig någon framtid med. Han hade också 

dubbla känslor efter utlösningen, eftersom han tänkte på sin fru därhemma. 

 

                                                 
44 Pascal, Eugene Jung i våra liv Svenska Dagbladets Förlags AB 1993 
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Sanford beskriver att när en man fångas av sin anima och blir attraherad av en annan kvinna, 

så måste han också ta sin första relation i beräkning. Han menar att det oftast handlar om att 

mannen inte vill gå igenom den känslostorm och den emotionella konfrontation som skulle 

ske om hustrun fick veta vilket dilemma de hamnat i. Mannens maka kan också påverkas på 

det omedvetna planet och ge effekter på hennes psyke, även om hon på det medvetna planet 

inte vet vad som pågår. Sanford menar att personer då och då kommer till analys på grund av 

störningar i äktenskapet, även om de inte kan sätta fingret på vad som är problemet och samtal 

med partnern har varit resultatlösa. Efter en tid framkommer det ofta att den andra partnern 

sedan en tid tillbaka har en relation med någon annan, vilket ger svar till varför försöken till 

diskussioner varit fruktlösa. Den ovetande partnern känner sig sårad och förringad, men San-

ford beskriver att den som älskar i hemlighet också är till skada för sig själv. Det är energi-

krävande att hålla hemligheter och mycket psykisk energi går förlorad. En man som skadar 

kvinnorna i sitt liv skadar också sig själv eftersom han stöter bort anima, vilket orsakar veder-

gällning inifrån enligt Sanford. 

 

Hur såg sexuallivet ut? 

Samtliga fyra informanter beskriver att sexuallivet varit bra till en början. ”Maja” beskriver 

att ”det var det enda som var bra i förhållandet”. ”Lasse” beskriver att ”det var mycket i bör-

jan men sista året ingenting”. ”Siri” menar att sexualiteten var ett av glädjeämnena i äkten-

skapet, men också att mannen ”betedde sig konstigt”. Detta handlade om att hennes man ona-

nerade framför porrfilmer och gick till prostituerade. Hon berättar också att han angående 

sexualiteten ”mellan oss var han varken eller- det var lika som man äter varje dag”. Detta 

kanske kan jämföras med ”Lasse”- som uppger att han ”i början tänkte mer på henne, men 

med åren tänkte man mer på sig själv- det blev samma, samma”. ”Lasse” har också upplevt 

att han kunnat vara mer sexuellt lössläppt i sina kortvariga relationer, eftersom han känt sin 

dåvarande partner hela livet. ”Sven” upplevde återhållsamhet under sitt första äktenskap, men 

mer sexuella utlevelser under sitt andra äktenskap även om han uppger att han med den andra 

frun inte var helt ”bekväm med hennes kropp” och också ”ett slags obehag inför hennes inti-

maste delar”. 

 

Sanford beskriver att man kan ha som tumregel att det vi längtar efter sexuellt är en symbol 

för vad vi behöver för att bli hela människor. Detta innebär att sexuella fantasier symboliskt 

kompletterar jagmedvetandet på ett sätt som visar mot helheten. När vi kan förstå den symbo-

liska meningen i de sexuella fantasierna blir vi mindre besatta av dem, och istället för att be-
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härskas och drivas av dem kan medvetandegraden om dem öka. Sanford menar att det vanli-

gaste exemplet på vad som behövs för att uppnå helhet, är den sexuella åtrån hos en man till 

en kvinna och hos en kvinna till en man. I en mans sexuella fantasier förekommer bilder av 

kvinnor/en kvinna eftersom hon representerar hans saknade halva- den andra sidan i hans per-

sonlighet som han behöver för att bli självständig. Omvänt förhållande gäller för en kvinna. 

Viktigt att betona är att det inte är allt vad sexuell längtan innebär, då det alltid finns en läng-

tan efter intimitet, närhet och ett kropparnas möte med en annan person. Utöver dessa aspek-

ter finns dock en psykologisk och andlig mening i vår sexuella längtan. 

 

”Sven” beskriver: ”Sexuellt så tycker jag väl att … sexualiteten blev väldigt viktig efter den 

sista skilsmässan … så var den också överdramatiserad … men jag tycker att sexualiteten är 

viktig. Nödvändig. Om den inte funkar … Det är det intimaste … Det är ändå där som en 

slags innerlighet och energiutveckling … Kärleken får sin … Manifesteras på ett viktigt sätt” 

 

Som jag tolkar ”Sven” så innebär sexualiteten ett stort behov hos honom. Han menar att kär-

leken manifesteras på ett viktigt sätt. Under en period- efter en skilsmässa- betydde den så 

mycket att den överdramatiserades. 

 

Sanford menar att våra sexuella fantasier vanligen är komplexa. Vi har inte bara en längtan 

efter kvinnan eller mannen, utan vi har också fantasier om föremålet på ett särskilt sätt. Alla 

möjliga romantiska fantasier kan finnas med i åtrån, även fantasier om våldtäkt och förförelse. 

De sexuella fantasierna kan vara mycket färgstarka och variera i det oändliga, och om inne-

hållet i fantasierna blir alltför ovanligt kallas dem ”perversa”. Sanford menar dock att det är 

illa om vi tränger bort dem, då vi istället behöver förstå varför vi har just dessa sexuella fanta-

sier och försöka förstå vad fantasierna symboliskt vill uttrycka. Vad var och en skall göra med 

den sexuella energi som uppväcks av fantasierna är en svår fråga enligt Sanford. Hur, var och 

när sexuallivet skall levas ut har alltid varit ett socialt och moraliskt problem med mycket 

komplexitet där även olika kulturer har haft olika attityder. Sanford menar att alltför mycket 

öppen sexualitet utan åtanke på personliga relationer, romantik och psykologisk förståelse 

skadar det andliga livet lika mycket som alltför många restriktioner skadar driftlivet. De två 

påverkar varandra och en person som lider av en skada i driftlivet kommer förr eller senare att 

lida av en avtrubbning i det andliga livet, och tvärtom. Sanford beskriver att vissa män blir 

impotenta när de fortsätter att leva ut en okontrollerad sexualitet trots att tiden har kommit för 

dem att offra något av sina sexuella begär för en annan medvetandenivå. T.ex. är det en van-
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ligt förekommande fantasi hos medelålders män att vilja ha en sexuell relation med en mycket 

yngre kvinna. Sanford menar att dessa fantasier uttrycker en mans svårigheter att inse och 

acceptera att han håller på att bli gammal, hans önskan om att hänga fast vid livet och bromsa 

årens framfart på ett djupare plan. Dessa fantasier ger kontakt med anima och befrämjar indi-

viduationsprocessen. De skall därför inte främst ses som uttryck för fysiska begär, utan snara-

re för ett religiöst behov enligt Sanford. Han menar att det sinnliga och andliga inte är två 

skilda realiteter då de båda förkroppsligar samma mysterium, och vårt andliga liv kan mycket 

väl förhöjas genom den fysiska sexualiteten samtidigt som den sexuella spänningen och kvali-

teten i sexuallivet kan höjas genom en förening av den fysiska instinkten och en andlig ut-

vecklad medvetenhet. ”Sven” som haft tre äktenskap och haft ett trettiotal relationer och som 

har upplevelser av att vara otrogen, har idag en relation med en yngre kvinna. Han återkom-

mer flera gånger till sina tankar om sin längtan efter den ”romantiska kärleken, den fullkomli-

ga kärleken”. Detta pratar han om både kring sin otrohet, som en källa till konflikt och i sam-

band med sexuallivet. Han har också egna krav om att relationen inte skall – trots trygghet- 

vara tråkig. Han säger också att han kopplar samman den ”romantiska kärleken med den till-

fredsställande sexualiteten”. Han menar också att han har fått ihop delar av en fullvärdig rela-

tion, men har ännu inte fått ihop allt i en relation. 

 

Jag tolkar ”Svens” sökande i sina relationer som ett sökande och flera försök att få ihop andli-

ga och sinnliga komponenter- dvs. både driftlivet som Sanford beskriver, och också det andli-

ga. 

 

Sanford förklarar att de erotiska bilder som uppstår när anima och animus börjar dyka upp i 

vårat medvetande har en grund i vår längtan efter helhet. Själen har en önskan efter att förena 

sig med medvetandet för att smida en kreativ och odelbar personlighet, vilket Sanford beskri-

ver som den allra mäktigaste längtan som vi har inom oss. Han menar att längtan efter helhet, 

och längtan efter Gud är identiska på detta plan och förklarar att detta var anledningen till att 

Jung kallade denna längtan efter helhet för den ”religiösa instinkten”. Bilden av motsatsernas 

förening, av att sammanföra det manliga och kvinnliga- ”Coniunctio”- är bilden av förening-

en av den medvetna och omedvetna delen i personligheten. Detta är också anledningen till att 

så många av våra drömmar handlar om bröllop, vilket är en passande metafor för den förening 

av motsatser som är målet för vår livsenergi enligt Sanford. Föreningen av de egna motsatser-

na kan dock bara ske inom den individuella personligheten, och föreningen av maskulint och 

feminint kan inte ske så länge vi projicerar ena halvan på en mänsklig partner och agerar ut 
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den andra halvan. Sanford betonar att för att vi i våra relationer skall kunna bli lyckliga- måste 

vi därför kunna skilja på de gudomliga och de mänskliga makarna i våra liv. Man talar därför 

ofta om att ”dra tillbaka projektioner”. Detta låter sig dock aldrig helt igenom göras eftersom 

de psykiska bilderna av animus och anima är så rika och okända att de alltid kommer att pro-

jiceras, men istället måste vi lära oss att känna igen när en projektion har inträffat eftersom det 

ger oss möjlighet att bit för bit integrera de bitar som har projicerats. Det är också viktigt att 

kunna göra en betydelsefull distinktion i vårat sinne- mellan det som är en projicerad arkety-

pisk bild å ena sidan och en mänsklig varelse å den andra. 

 

Vad drömmer du om idag? 

Både ”Siri”, ”Maja” och ”Lasse” drömmer om att finna en stabil partner. ”Siri” vill träffa en 

”mogen och ansvarsfull man”. ”Lasse” vill ha ”en stabil relation med en tjej som jag tycker 

väldigt mycket om och som jag kan bli kär i”. ”Maja” vill också träffa en partner med vissa 

egenskaper. 

 

Eugene Pascal45 menar att vi aldrig dras till det motsatta könet i största allmänhet, utan vi dras 

alltid till den individ som vi kan kalla ”vår typ”, vilket är kopplat både till huvudfunktionen i 

personlighetstypen som individen har och också de över och underordnade funktionerna som 

hör dit. En man söker vissa feminina aspekter hos sin flickvän och fru medan en kvinna söker 

vissa maskulina egenskaper hos sin man eller pojkvän. Även Pascal betonar vikten av Logos 

och Eros- där Logos står för fadersprincipen med differentiering, åtskildhet, individualitet etc. 

medan Eros representerar spontanitet, personlighet, kännande och instinkt. Mellan dessa be-

hövs enligt Pascal balans och jämvikt både på världs och samhällsnivå, och ett ständigt sam-

spel. Pascal beskriver att dessa två maskulina oh feminina principer har ett oerhört behov av 

varandra och mötesplatsen är alltid det mänskliga psyket oavsett kön eller sexuell inställning. 

Pascal menar också att Logos och Eros har grundvalar i biologiska och genetiska faktorer, där 

han gör kopplingar till t.ex. testosteron, kvinnans äggproduktion, kromosomer etc. Både Lo-

gos och Eros betraktas som arketyper tillsammans med alla andra mönsterbildande instinkter i 

psyket. Båda betraktas också som aktiva i bägge könen men på olika sätt. Jung menade enligt 

Pascal att det inom varje man finns en omedveten kvinna, och i varje kvinna en omedveten 

man, där projektionen av bilden av det motsatta könet på en man eller kvinna är den hetero-

sexuella parbildningens och förälskelsens dynamik. Även brustna förbindelser och olycklig 

                                                 
45 Pascal, Eugene Jung i våra liv Svenska Dagbladets Tryckeri Förlags AB 1993 
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kärlek måste räknas dit- som ses som följderna av att feminina och maskulina element proji-

cerats på fel människor. 

 

Pascal menar att en mans anima är så viktig eftersom den ger honom tillåtelse att ge uttryck 

för bundenhet och engagemang till en enda viktig människa. Om mannen råder under en allt-

för aggressiv manlig princip och inte integreras med den parbenägna anima, drivs i allmänhet 

mannen på ett tvångsmässigt vis till en mångfald möten och oengagerade sexuella möten. 

Många män gör samma misstag enligt Pascal, då de tror att om de har älskat en partner fysiskt 

så har de tagit ett jättesteg mot att ge uttryck för hela spektrumet av Eros. Ingenting kan dock 

vara mindre sant, eftersom ett verkligt och integrerat eros förutsätter gemenskap, förankring, 

emotionell samhörighet och engagemang. Å andra sidan behöver kvinnor föra med sig en 

utvecklat Logos till sitt äktenskap för att inte bli endast ”fru”. Hon behöver och bör också få 

möjlighet att vara vän, kvinna, förtrogen och förförerska. Utan Logos går individualiteten 

förlorad. Pascal betonar därför hur viktigt det är för både män och kvinnor att integrera de 

kontrasexuella elementen inom sig själva, eftersom det annars går alltför mycket förlorat. 

Med en outvecklad animus och anima går förhållandet alltför lätt i baklås. 

 

Vad innebär kärlek, förälskelse och sexualitet för dig? 

”Maja” förklarar kärleken som något som är när förälskelsen inte lägger sig och istället håller 

i sig. Hon tycker också att kärleken ”känns mycket mer”. Hon förklarar förälskelsen som nå-

got som inte behöver gå lika djupt och som kan gå över lika snabbt som den kom. Hon tycker 

inte att sex och kärlek är samma sak, men betonar att hon tycker att sex är en viktig del i ett 

förhållande. 

 

”Siri” ser förälskelsen som nödvändig för att det skall kunna bli kärlek. Kärleken innebär för 

henne att ”man älskar varandra och att två personer blir en, att man tillför varandra någon-

ting”. 

 

”Lasse” har många ingredienser i både förälskelse och kärlek. Förälskelse innebär för honom 

bland annat attraktion, respekt, ömhet, längtan etc. Kärleken beskriver han där ”allting byggs 

ihop, man måste vara tålmodig och kärleksfull … respekt och trohet … Att hjälpa och stödja 

varandra i alla situationer- både bra och dåliga”. 
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”Sven” beskriver förälskelsen som ”ett snävare begrepp än kärlek”. Kärlek är något som har 

”silats genom ens temperament och bedöms vara fullvärdig på något sätt”. Han tror också att 

”sexualiteten är mer separerad från känslorna hos männen … den tillfredställande sexualite-

ten … den fullkomliga sexualiteten ingår i kärleken”. 

 

”Sven” gör därmed en åtskillnad på ”den tillfredsställande sexualiteten” och den ”fullkomliga 

sexualiteten”. Något som jag kommer att återkomma till sedan. 

 

Som beskrivits tidigare är projektion nödvändig för att förälskelse och kärlek skall kunna upp-

stå men samtidigt måste också individen vara medveten om vad som sker även om han/hon 

aldrig kan eftersträva total medvetenhet eftersom animus och anima arketyperna är så starka. 

Pascal beskriver att vi alltid försöker att förena oss med den inre mannens eller kvinnans typ, 

genom de människor vi projicerar dem på i yttervärlden- våra makar eller älskade. Men först 

när mannen drar tillbaka animaprojektionen från sin fru- och när en kvinna drar tillbaka ani-

musprojektionen från sin man- kan äkta män och hustrur börja älska sina makar som dessa 

personer objektivt är, enligt Pascal. Han menar att den sanna kärleken börjar först när man 

medvetet drar tillbaka projektionerna till sig själv. 

 

Jag tolkar därför detta som att förälskelse och projektion är nödvändig- men kärlek är möjlig 

först när projektionen dragits tillbaka. 

 

”Lasses” tankar om att kärleken börjar när ”allting har byggts ihop” faller ganska bra in i den-

na bild, i kombinationen med tålamod och respekt. 

 

Pascal beskriver att när vi talar om ”kärlek vid första ögonkastet” kan vi vara nästan 100 % 

säkra på att de båda parterna lider av en massiv projektion av animus och anima. Han menar 

att i det långa loppet så är människor inte själsbilder eller arketyper, och kommer så småning-

om att göra våldsamt uppror om de tvingas bete sig som arketypiska gudar och gudinnor. Det 

är också orealistiskt att idealisera en kärlekspartner och leder till djup missräkning och besvi-

kelse för båda parter. När projektionen dras tillbaka menar Pascal att kärleksförhållandena blir 

lättare istället för svårare och kvävande. Parterna vinner inre frihet på att veta vilka varandra 

är och vilka de älskade är. I engagerade och långsiktiga förhållanden måste vi erkänna det 

motsatta könet inom oss, vare sig vi vill det eller inte. När vi är hela inom oss själva får vi 
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också någonting hållfast att erbjuda våra kärlekspartners, där vi oreserverat kan ge av vårt 

individuella själv utan att vara rädd för att förlora vår individualitet, enligt Pascal. 

 

”Sven” skiljer på den ”tillfredställande” och ”fullkomliga” sexualiteten, men vad innebär det? 

 

Pascal beskriver att anima och animus i öppna eller ickemonogama relationer fortsätter att 

projiceras på älskare och älskarinnor i en aldrig upphörande cirkel utan större möjlighet till 

integration, eftersom trycket aldrig riktas mot yttervärlden. Han menar också att animas psy-

kologiska inflytande är större hos vissa män än hos andra, och menar att en gud eller gudinna 

deltar närhelst en sexuell attraktion blir numinös. I dessa fall söks inte bara tillfredställelse av 

fysiska behov eller befrielse från fysisk spänning, utan kan också vara ett uttryck för en läng-

tan efter extas. Denna extas är en utvidgning av det trånga jagmedvetandet genom kontakt 

med det gudomliga. Om medvetandet befinner sig på en låg nivå uppfylls dock inte de reli-

giösa behoven av sexualiteten, utan istället kan det vara girighet och egocentriska behov som 

kommer till uttryck. För att den religiösa sidan hos sexualiteten skall kunna förverkligas mås-

te vi lära oss att relatera på rätt sätt till de arketypiska faktorerna i våra sexuella behov. 

 

När ”Sven” åtskiljer tillfredsställande och fullkomlig sexualitet tolkar jag honom som om han 

ser den tillfredsställande sexualiteten som något som sker främst utifrån sina gena behov- nå-

got som kan ske när som helst. Den fullkomliga sexualiteten ser han dock som en del och en 

komponent i den ”romantiska” kärleken, som han tidigare beskrivit som t.ex. den saknade 

delen i sitt första och andra äktenskap. 

 

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv? 

”Lasse” har lärt sig att inte släppa kontakten med sina kompisar. Något annat viktigt är att han 

har lärt sig/vill försöka vara mer hemma. Detta eftersom han anser att problemen i hans för-

hållande började när han började resa iväg och jobba. 

 

”Sven” fick i sina första äktenskap lära sig om ”socialt beteende, stil och karaktär”. I sitt 

andra äktenskap fick han också kunskap om tysk kultur och pröva på hur familjelivet kan 

vara. I sitt tredje äktenskap fick han lära sig hur viktig sexualiteten är för honom. Han fick 

också för första gången i sitt liv kämpa känslomässigt. 
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”Siri” har lärt sig mer om vad som är relevant och ickerelevant i en relation. Hon har också 

lärt sig att hantera konflikter på ett bättre sätt, fått mer förståelse för andra och blivit mer öd-

mjuk. 

 

”Maja” har läst ”Samtal med Gud”. Hon berättar om att boken handlar om att man måste veta 

vad man vill ha innan man önskar sig något. Utifrån denna bok har flera olika tankar växt 

fram. Hon har tänkt efter vilken slags man hon vill ha och också använt dessa tankar i andra 

situationer i livet. 

 

Sanford beskriver att när en kvinna projicerar sin positive animus på en man, så är det oftast 

bilden av en frälsare, hjälte eller andlig rådgivare. När jag tänker på ”Majas” bok och hur hon 

sedan funderade kring den man som hon ville träffa, så får jag en känsla av att boken på något 

vis har fungerat som en form av positiv ”animusinfluens”, dvs. den har hjälpt henne att logiskt 

och praktiskt tänka ut vad för slags man hon vill träffa. Om animus är negativ kan han bli ne-

gativ och destruktiv, och kan också göra så att kvinnan berövas sin skaparkraft och att hon 

inte når fram till sina mer varma och känslomässiga sidor. För att bekämpa animus negativa 

omdömen måste kvinnan lära känna och värdera det som verkligen betyder något för henne 

genom att finna en egen fast grund att stå på. Kvinnan blir då mer medveten om sitt sanna 

värde enligt sanford. När kvinnan förstår vad som är betydelsefullt för henne, berövar animus 

henne inte egenvärdet. ”Maja” beskriver att hon ”har gått på ett par nitar”. Hon har idag 

kommit fram till att hon inte vill ha det ”näst bästa”, utan vill att det skall kännas bra hela 

vägen. Detta tolkar jag som att hon lärt känna sig själv bättre och att hon har fått en bättre bild 

av vad som är viktigt för henne genom sina misstag. Även ”Siri” har fått en tydligare bild om 

vad hon vill ha i sitt förhållande. 

 

Tänkbart är därmed att dessa kvinnor har fått ett konstruktivare förhållande till sina animussi-

dor, där animus egenskaper har börjat användas som vägvisare och kreativ ande. När animus 

fungerar konstruktivt, så fungerar han som en bro mellan kvinnans omedvetna värld och den 

medvetna världen för att visa vägen mot utveckling som Sanford beskriver. 
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8. Slutsatser 
Mina slutsatser och resultat av detta arbete är: 

 

- Att förälskelse, kärlek och sexualitet ur ett jungianskt perspektiv ses som en viktig del i 

individuationsprocessen och är intimt sammanflätade med människans strävan efter hel-

het. 

- Att förälskelse är en projektion ur ett jungianskt perspektiv, och kan förvandlas/övergå till 

kärlek först när projektionen dras tillbaka och partnern blir sedd som den människa som 

han/hon verkligen är. 

- Att projektion och förälskelse betraktas som nödvändiga komponenter för att kärlek skall 

kunna uppstå. 

- Att ett omoget förhållande ofta handlar om omedvetenhet där arketyperna råder och be-

stämmer på ett omedvetet plan. Viktigt blir därför att medvetandegöra projektionerna. En 

man med ett outvecklat och omedvetet förhållande till sin anima har ofta ett förhållande 

till en anima i form av jungfrun, horan, häxan m.fl. 

- Att dynamiken i heterosexuella parförhållanden ur ett jungianskt perspektiv handlar om 

projektionen av bilden av det motsatta könet- vilket gäller även i ”fel” relationer- där pro-

jektionen av maskulina och feminina bilder projicerats på fel människor. 
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9. Diskussion 
Alla teorier inklusive den jungianska psykologin, beskriver tvåsamheten som ett eftertraktat 

och eftersträvansvärt tillstånd. Endast hos Foucault kan man finna andra tankegångar som 

snarare behandlar kärlek och tvåsamhet ur ett strukturellt perspektiv. Det finns mängder av 

olika tankegångar och perspektiv att behandla ämnet kärlek och sexualitet utifrån, och massor 

av litteratur i hur problem i en tvåsamhet kan behandlas och lösas. Tvåsamheten behandlas 

också dagligen i media- ”finn den rätte/a” ”tio knep för att finna rätt man” ”så vinner du man-

nens hjärta” osv. Hela tiden matas vi med budskapet om att tvåsamheten är det eftersträvans-

värda tillståndet. Vi lever i en kultur som uppmuntrar och befrämjar tankegångar om att två-

samhet är ett ultimat tillstånd. I media, litteratur, filmer och reklam. Vad är det som gör att 

just tvåsamheten är eftersträvansvärd? Varför inte tre eller fyrsamhet? Kanske kommer man 

inte flera människor lika nära som man gjort med en och samma? Detta skulle vara intressant 

att veta mer om. En kvinna från mellanöstern berättar i en av de böcker som jag läst att hon 

delar allt med sin man- säng, ekonomi, barn och hem. Hon ställer sig frågande inför att dela 

känslolivet med honom. Varför? Hon delar ju allt annat med honom, vill hon prata känslor 

pratar hon hellre med sina väninnor om detta. En annan kultur, en annan tankegång- men 

mycket intressant. Vi har en bild av att vi skall dela allt med vår partner- och fungerar det inte 

så beror det enligt Pascal på att personligheterna inte ”passar ihop” eller för att det var ”fel 

typ”. Men som företagskompisar, arbetskamrater eller grannar kanske vi skulle passa utmärkt 

ihop? Kan det ligga något i målsättningen att dela allt – inklusive känsloliv- med en annan 

människa? Inbäddat i detta ligger både kollektiva och individuella värderingar i vad som kan 

räknas som en ”äkta” kärlek, och vilka förväntningar som finns på vad en ”riktig” kärlek skall 

innehålla. Singelliv eller äktenskap- förkastligt eller åtråvärt? Likaså finns det olika förvänt-

ningar på vad en ”riktig” man och en ”riktig” kvinna innebär i olika situationer, kulturer och 

situationer. Stereotypa föreställningar om hur en förälskelse och kärlek skall se ut och tänkas 

innebära, och normativa bilder av hur ”rätt” sexualitet skall utspela sig. Olika budskap, olika 

tankegångar. Ibland lätta att koppla samman, ibland skärande djupt oförenliga. Komplexiteten 

kring kärlek och sexualitet i ett individualiserat samhälle, där människorna själva skall ta an-

svar för att de mår bra och handlar rätt och riktigt- gör det på en både rent allmänmänsklig 

men också på ett djupare och mer existentiellt plan- viktigare än någonsin att kunna diskutera 

och reflektera öppet kring känslor, emotioner, skeenden och olika tankegångar i kombination 

med respekt och ödmjukhet inför olikheter. 
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Sanford beskriver att det alltid har funnits sociala och moraliska komplexfyllda problem i hur, 

var och när sexualiteten skall utlevas och att också olika kulturer har haft olika attityder. Han 

menar att den kristna kulturen i allmänhet har haft en restriktiv inställning till sexualiteten, 

vilket i längden har lett till att sexualitet är någonting som associeras med skuld. Idag har de 

kristna restriktionerna lämnat plats för frihet- i det närmaste en plikt att njuta och ge sig hän- 

och där det förr fanns många restriktioner finns idag inga alls. Han menar också att kyrkan har 

uttryckt en stark fruktan för det kvinnliga, det jordiska och det sensuella och att kyrkan med 

detta ställningstagande har separerat på himmel och jord, på ande och materia och på själ och 

kropp. Kyrkans ursprungliga avsikt var att bevara och rädda mänsklighetens andlighet från att 

gå förlorad i ett hav av sensualitet. Detta har också lett till att kyrkan hävdat att sexualitetens 

enda syfte och berättigande var fortplantning. Sanford menar att vi i vår västerländska kultur 

har en ständig pendling mellan ytterligheter- med andlig asketism på den ena sidan och sensu-

alitet på den andra. Detta kan till viss del kopplas samman med Foucaults tankar- som menade 

att sexualitet- att vara ”homosexuell” eller att vara ”heterosexuell” var historiska och kulturel-

la följder av att människan tillgett dem en mening. Foucault menade att människorna styrs av 

en ”biomaktens ordning” där människans kropp är en maskin som skall regleras, finjusteras 

och sättas i arbete och spel. I en av de fyra huvudstrategierna som Foucault beskriver kring 

hur sexualiteten reglerats, beskriver han att socialiseringen av fortplantningsbeteendet har 

inneburit att den legitima sexualiteten begränsats till det heterosexuella långvariga parförhål-

landet. Detta kallar Foucault för familjealliansen och beskrivs fungera som en ”normaliseran-

de kraft”, och ses som en del i den ”normala samhällsstrukturen”. Lena Gerholm46 beskriver 

hur vi idag lever i ett sexualiserat samhälle, där alltifrån mobiltelefoner till bilar skall vara 

”sexigt”. Hon menar att anledningen till att sexualiteten idag har fått så stort utrymme, skall 

förstås mot bakgrund av den tilltagande individualiseringen och våra ökade möjligheter till 

reproduktionen. Gerholm beskriver också att lust, drift, begär, åtrå och passion har uppfattats 

som hot mot en mer reglerad sexualitet, och också som ett hot mot det stabila och bestående, 

mot det ordnade, mot familjen, avkomman och hemmet. Hon tar också upp att lustan setts 

som en av de sju dödsynderna, där kyskheten istället upphöjdes som ideal. Sexualiteten kan ur 

dessa vinklar ses som ett medel att reglera människan, där det idag har ”slagit över” och all-

ting blir sexualiserat. Från ”förstoppning till diarré`” som Sanford beskriver det. Det finns 

enligt mig faror med båda överslagen. Skam, skuld och sorg över att inte vara en ”passande” 

äktenskapspartner som 
                                                 
46 Gerholm, Lena Lust, Lidelse och Längtan –Kulturella perspektiv på sexualitet Natur och 

Kultur 2002 
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Inte faller in i en normativ tvåsamhet. Faran med detta kan bland annat vara att ribban för vad 

som kan accepteras inom ramen av en tvåsamhet sätts väldigt högt till priset av individuell 

lycka- bara för att få ”höra till”, passa in och få vara en del i en tvåsamhet för att det är så ”det 

skall vara”. Å andra sidan kan ett alltför individualiserat och sexualiserat tänkande skapa oro 

över att inte duga, inte vara tillräcklig sexig. Kanske ger det också individen ångest över kra-

ven att alltid vara ensam är sig själv nog, att vara en oberoende och självständig varelse som 

måste visa sig duglig sexuellt och på alla andra plan för att få tillgång till sexualitet? Kanske 

ger också båda överslagen också liknande resultat- där vissa människor hamnar ”utanför” och 

lämnar massor av utrymme för omedvetna projektioner som häxan, horan, prinsen och prin-

sessan, kungen m.fl.? Det blir därmed en stor och genomgripande del i en människas indivi-

duationsprocess- att finna medvetenhet och balans i sitt förhållningssätt både till sin egen sex-

ualitet och till omvärldens. Utifrån betydelsen av arketyperna, så betonar Sanford just detta- 

att vi alla måste ge plats åt animus och anima i våra liv eftersom de så starkt lever inom oss 

och påverkar våra liv. Fromm har liknande tankar som Jung- där han beskriver den sexuella 

åtrån som en längtan efter sammansmältning med en annan individ. Fromm betonar dock flera 

andra aspekter och ser också på olika sorters kärlek. Eftersom denna uppsats fokuserat på det 

heterosexuella parförhållandet, så har jag inte tagit upp andra former av kärlekar. Som jag 

förstår Fromm, så går alla kärlekar in i varandra och är sammankopplade med varandra i ett 

större system. Fromm beskriver ”kärleken till Gud” men jag tolkar den som något annorlunda 

än utifrån det Jungianska perspektivet- där människan strävar efter helhet i sin individuations-

process. Ur Fromms perspektiv tolkar jag det snarare som olika steg i kärleksprocessen, då 

han menar att man för att lära sig att älska måste bli hemmastadd i både teori och praktik. Att 

älska innebär inte bara att älska en specifik person- utan innebär också att älska livet som så-

dant. Eftersom vi lever i ett västerländskt, individualiserat samhälle som betonar betydelsen 

av parförhållande och tvåsamhet, med den sexuella individen i centrum av sakernas skeenden, 

så finner jag någonting mycket intressant i Fromms teorier. Fromm beskriver att människan 

har en egen känsla av särskildhet och ångest, som leder henne till att vilja söka kontakt utåt. 

Detta behöver inte handla om en längtan efter sexuell förening eller romantisk heterosexuell 

kärlek, utan handlar lika mycket om gemenskap, grupptillhörighet, samförstånd och intimitet 

emellan människor. I delen ”föremål för kärlek” beskriver Fromm att kärleken inte i första 

hand behöver vara en relation till en viss individ, utan kan istället vara en orientering av ytter-

världen och en attityd till sina medmänniskor. Detta avsnitt fick mig att fundera mycket- jag 

började undra om det kan vara så att vårt sexualiserade samhälle och sökandet efter ”den rät-
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te/rätta”, ”tio knep för att finna rätt partner” etc. egentligen handlar om helt andra behov än 

vad massmedia vill försöka skapa? 

 

Även om människan har sexuell längtan, så kanske det också finns en åtrå efter gemenskap 

och social samvaro, intimitet med andra människor som vi har gått miste om till stora delar i 

vårt individualiserade västerländska samhälle? Kanske har sexualiseringen blivit en ”sam-

lingspunkt” för många av de känslor och längtan som människor bär inom sig? 

 

Och kanske är det också därför- för att ett så stort tryck läggs på tvåsamheten/parrelationen, 

att den ska hålla och innebära svaret på alla de egenskaper som vi söker- en liten bit av svaret 

till varför så många förhållanden brister idag? D.v.s … att vi lägger alltför mycket ansvar på 

relationen och att den skall vara lösningen på alla våra sorger och problem? Den stressade 

nutidsmänniskan kanske behöver- fast hon inte alltid orkar efter den tuffa arbetsdagen- mer 

samvaro, mer gemenskap och mer intimitet med andra människor? Fromm beskriver den ero-

tiska kärlekens speciella beskaffenhet som en individuell attraktion och enastående företeelse 

mellan två personer, men kanske behövs för många människor idag någonting mer? Men ef-

tersom de är så inne i ”jakten på den rätta/e” och massmedias bild av tvåsamheten som det 

ultimata tillståndet, så kanske vissa sidor faller i dunkel eller inte medvetandegörs? 

 

Jag bestämde mig i mina avgränsningar för att inte ta upp människor med en specifik proble-

matik såsom t.ex. patologiska störningar men vill ändå ta upp Cullbergs tankar om borderli-

nepersonligheters livsformer. Han beskriver att människor med borderlinepersonlighet kan 

leva relativt smärtfritt i en pseudokonformitet, där det dock finns en risk för att bristen på 

känslomässigt liv kan medföra en risk för ökad isolering. Personer med borderlinestörning 

kan också gång på gång gå in i destruktiva relationer med andra människor, vilket kan få kata-

strofala följder såsom paranoid vrede eller självmordshandlingar. Andra individer som tidigt 

valt att isolera sig kan tolkas som konstiga och udda av omgivningen. Väsentligt att veta me-

nar Cullberg, är dock att dessa individer kan finna helt andra möjligheter till att utveckla sina 

specifika begåvningar. Han menar att vi i vårt västerländska samhälle lätt överskattar parför-

hållandets betydelse och ifrågasätter och nedvärderar individer som går ur detta parförhållan-

de och istället har relationer till djur, natur, idéer och ting. Cullberg menar också att dessa 

individer kan ha lättare för att leva i ett gudsförhållande än i människoförhållande, eftersom 

religionen ger dem symboler för gott och ont. De får en möjlighet att acceptera sig själva, och 

kan förhålla sig till någonting absolut Gott, som deras eget inre ”onda” inte kan förgöra. Jag 
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tycker att dessa ord säger så mycket på så många olika nivåer. Orden ger hopp till de männi-

skor som lider för att de inte finner lyckan i kärleken- och livet behöver heller inte endast vara 

uppbyggt kring tvåsamheten utan kan innehålla så mycket annat. Jag tycker också att orden 

säger något om oss alla- med eller utan bordelineproblematik- att vi behöver om än inte ett 

gudsförhållande, så acceptansen av en andlighet och en högre mening som vi själva inte kan 

styra över och som vi människor inte kan förgöra. Det finns en vilsam tanke i detta. Allt kan 

vi inte styra, påverka och ”fixa till”- hur mycket vi än försöker och hur mycket vi än med-

vetandegör olika mönster i våra liv. Det finns någonting absolut Gott som vi kan välja att för-

hålla oss till, och kanske finns där också fragmenten av det onda inom oss alla, som ibland 

kommer så smärtsamt nära att vi måste agera ut och projicera ut i yttervärlden för att kunna 

göra det hanterbart? Det onda och skrämmande smärtsamma, och det absolut goda finns kan-

ske så nära oss, mitt ibland oss- att vi alla i större eller mindre utsträckning behöver symbo-

lerna att förhålla oss till för att göra världen hanterbar att leva i? Kan vår eviga längtan efter 

kärlek också vara skyddet mot vår egen ondska? Längtan, hopp och tro på kärleken blir det 

som drar oss bort från hotande ensamhet, övergivenhet och känslor av att vara förkastad? Ur 

den vinkeln känns då bordelinepersonligheterna som någonting smartare och klipskare än vi 

andra, som aldrig ger upp utan fortsätter att kämpa antingen för att finna kärleken eller för att 

rädda den vi redan har. Förhållandet till Gud kanske ibland kan vara lättare än förhållandet till 

andra människor, och jag hoppas så att Gud och kvinnan i tunnelbanan som jag skrev om i 

min inledning- fann varandra och skapade en mening och betydelse kring den smärta hon 

fanns i just då. Jag hoppas att livet ger henne massor av kärlek och mening. Jag hoppas att 

Gud hjälper henne fram till de insikter hon behöver för att kunna bli en hel människa. Jag vill 

så gärna tro på Sanford när han skriver att valet av livspartner representerar något som vi be-

höver förstå om oss själva, och jag vill så gärna fortsätta att tro på förälskelse och kärlek som 

en konstruktiv kraft och energi som visar oss vägen fram till att bli helare människor. 
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1. Inledning


Kärlek i olika former har så länge jag kan minnas, fascinerat mig. Denna outgrundliga känsla - fängslande, berörande, livsomfattande och genomgripande i alla sina olika individuella nyanser och toner. Åtråvärd, efterlängtad eller destruktiv och förintande. Känslan som aldrig kan mätas eller granskas med en objektiv blick, men som nästan alla kan relatera till.

För många år sedan, när min dotter var nyfödd åkte jag tunnelbana i Stockholm en vacker vårdag. Det var en solig helgdag, och vi var ensamma i tunnelbanevagnen. Solen glittrade över min dotters ansikte och hår, hon var så fridfull där hon låg. Hon skulle snart få uppleva den första sommaren i sitt liv. Precis när tåget skulle lämna perrongen på en av stationerna kom en man inrusande med sina väskor. Efter honom kom en kvinna springande. De kastade sig ned på sätena en bit bort från oss. Kvinnan grät och skrek. ”Lämna mig inte!” ”Snälla, snälla, låt mig följa med!” Mannen kastade sig över henne och slog henne gång på gång i huvudet och i ansiktet. Kvinnan fortsatte att desperat gråta och skrika ”lämna mig inte, snälla jag älskar dig!”. Jag vågade inte ingripa, det var bara vi i vagnen. Jag tittade på min dotter där hon låg i djup sömn. Hela livet låg framför henne, all kärlek som jag hoppades att hon skulle få uppleva, alla drömmar, visioner, längtan till livet fanns där inom henne. Hur skulle jag kunna rädda henne från smärtan och sorgen? Hur skulle jag kunna få henne att inte hamna i destruktiva relationer? När jag tittade på kvinnan som grät, såg jag min dotter i henne. Jag såg den lilla flickans väntan, glädje, förhoppning som vänts till en ohygglig desperation och smärta. Jag såg den lilla flickans bilder om sagoslott, prinsessor och vita hästar, den kloka pappa kungen och prinsen som möter mörka faror och bekämpar fasansfulla drakar och vidunder. Någonstans föddes känslan i mig att vi alla är systrar, mödrar och döttrar till varandra. Vi har alla ett ansvar för varandra. Vi har alla varit den lilla dottern och flickan någon gång, och vi har alla varit den lilla sonen och pojken fyllda med fantasier och förhoppningar, drömmar och visioner. Händelsen präglade mig mycket, och jag funderar ofta än idag hur det har gått för kvinnan i tunnelbanan. Mitt intresse för kärlek och heterosexuella relationer fördjupades och alltsedan dess har jag velat studera och arbeta med dessa områden.

Någonting annat som präglat mig är filmen ”7 millimeters” med Nicholas Cage i en av huvudrollerna, som spelar kriminalpolis. Han har i filmen precis blivit pappa till en dotter (precis som jag själv precis blivit mamma till en dotter när jag såg filmen). Han får i uppdrag att reda ut en ”snuffmovie”, dvs. en form av porrfilm som slutar med att en människa dödas i sexuellt syfte. Genom olika spår och händelser leds han fram till en ensam mamma vars tonåriga dotter försvunnit för ett par år sedan. Mamman lever på hoppet om att få hem sin dotter igen. Det finns inga spår kring vart dottern tagit vägen, förutom ett brev där hon beslutat sig för att bege sig till Hollywood för att söka lyckan och bli filmstjärna. Nicholas Cage leds genom filmen in i en vansinnig värld, sjukare än han någonsin kunnat föreställa sig, med massor av försvunna barn och ungdomar, parallellt med en sjuk sexuell värld där människor dödas i de olika filmerna. Hela tiden tänker han också på sin lilla dotter därhemma.

Till sist finner han vad som hänt dottern där hon för sina drömmars skull lurats och utnyttjats in i en sexuell film som lett till döden. Nicholas Cage kräver och utfärdar naturligtvis vedergällning. Det mest gripande är när han skall avsluta fallet och berätta för mamman vad som har hänt. Hur kan man berätta en sådan sak för en mamma? Mamman lever på sitt hopp, går hemma och väntar på minsta livstecken, hoppas, väntar, längtar. När han kommer hem till mamman inser han att han inte kan berätta. När hon frågar honom om hon skall fortsätta hoppas, så svarar han ja. Han låter henne fortsätta tro och hoppas, för han vet att någonstans inom henne så förstår hon att hennes dotter aldrig kommer att komma hem mer.

Och detta är också en aspekt av kärleken som handlar så mycket om tro, hopp och längtan. Den trotsiga tonårsdottern miste livet för sina drömmars skull. Denna bild av utnyttjande av andra människors drömmar och förhoppningar får mig mer än någonsin att vilja bekämpa trafficking och sexhandel av kvinnor från utsatta länder och situationer, där de luras och utnyttjas på grund av sina visioner och förhoppningar om ett bättre liv. Drömde hon om kärlek? Om romantik? Om den man som hon skulle träffa och dela livet med? Man kan inte tro att hennes längtan låg i att bli utnyttjad av tio olika män om dagen i en låst lägenhet eller hotellrum.

Denna uppsats handlar om människans eviga längtan efter kärlek, förälskelse och sexualitet. Många gånger såras hon djupt, kanske snubblar och faller både en och flera gånger i sitt liv. Ändå finns där alltid längtan … längtan efter att få vara nära den vi älskar … eller så kanske hon … eller kanske han … 

2. Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att granska och undersöka hur förälskelse, kärlek och sexualitet i ett heterosexuellt parförhållande beskrivs och förklaras ur ett Jungianskt perspektiv. Undersökningen utgår från följande frågeställningar:


· Hur uppstår förälskelse och kärlek ur ett Jungianskt perspektiv?


· Vilka arketyper inverkar på en heterosexuell parrelation, och på vilket sätt inverkar dem?


3. Metod

Jag har valt att undersöka hur kärlek i ett heterosexuellt förhållande uppstår ur ett jungianskt perspektiv. Jag har valt att studera, läsa och granska den litteratur som finns tillgänglig inom området, och har utgått ifrån ett nutida västerländskt perspektiv. Arbetet är en litteraturstudie och den litteratur som jag har använt mig av är så modern och nutida som möjligt, och jag har i denna uppsats därför valt att inte använda mig av t.ex. Emma Jungs ”Animus och Anima” eller C. G. Jungs ”Människan och hennes symboler”, eftersom de i en del avseenden kan verka omoderna. Kvinnors möjlighet till utbildning och självförverkligande i ett modernt västerländskt samhälle är t.ex. annorlunda idag än vad de var när dessa böcker skrevs. Jag har istället valt att använda mig av Sanford,
 som är en verksam jungiansk analytiker och präst och som skrev sin bok Osynliga Partners 1980. Även Pascal
 kan räknas till den yngre generationen av jungianska analytiker. Dessa författare använder sig av C. G. Jungs ursprungliga teorier och tankar, men har ombearbetat dessa i modernare form.


Jag har valt att intervjua fyra stycken individer i exemplifierande och reflekterande syfte. Jag vill noga betona att de inte tjänar ett resultat och slutsats- syfte. De är för få för att som sådana räknas in i ett resultatsyfte, utan tjänar istället ett syfte i att vara exempel på hur moderna människor kan tänka. De intervjuade valdes ut genom personliga kontakter, och intervjuerna genomfördes per telefon. De frågor som jag ställde, var frågor som uppkom av intresse, efter att ha studerat och granskat den jungianska litteraturen.


I övrigt är arbetet en granskande studie, där jag i baktankarna också har använt mig av Alvesson och Sköldbergs tankar om den hermeneutiska cirkeln.
 Alvesson och Sköldberg beskriver den hermeneutiska cirkeln, där delen endast kan förstås ur helheten, och helheten endast ur delarna. Cirkeln förvandlas sedan till en spiral, där man börjar med någon del och tentativt försöker sätta denna del i samband med helheten, återgår till den studerade delen osv. Man börjar således med någon punkt och borrar sig successivt in för att alternera mellan del och helhet, för att undan för undan få en fördjupad förståelse för båda delarna.

Alvesson och Sköldberg menar att den hermeneutiska processen börjar med att vi ställer frågor till en text eller en uppsättning texter. Frågorna är centrala: vi sitter inte och väntar på att något skall dyka upp, utan tar initiativet och inleder en dialog med texten. Först och främst måste vi sätta oss in intentionerna hos textens upphovsman: är texten skriven med avsikt att svara på vår fråga/ våra frågor- eller är den oavsiktligt svar därpå? Vilka tendenser finns? Kan upphovsmannen/kvinnan haft uppsåt att försköna, förvanska etc.? I sådana fall minskar källans värde. Källans värde minskar också med avstånd i tid och rum och antal led. Ju svagare källans utsagor är, desto större betydelse får empati och inlevelse i den agerandes handlande.

Dessa tankar har jag försökt att ta fasta på genom att ställa frågor till texten, och det väcktes också intresse för att ställa frågor till realistiska individer, vilket jag gjort i mina intervjuer.

Hermeneutiken förknippas också med empati, där tolkningen och förståelsen utgår ifrån att man lever sig in i den handlandes (skrivandes, talandes) situation. Man försöker att med fantasi och inlevelse sätta sig in i aktörens ställe för att därigenom klarare kunna förstå innebörden av handlingen. Tanken är att en individs psyke inte är penetrerbart för en annan individs förnuft som försöker analysera utifrån, utan endast en igenkännande intuition kan till fullo tillägna sig en annan människas mentala universum. När denna empati kompletteras med uttolkarens kunskapsmängd, är det möjligt att – enligt en av hermeneutikens huvudteser- för uttolkaren att förstå aktören bättre än vad hon/han själv har gjort.

Alvesson och Sköldberg beskriver också vikten av att själv gå in som imaginär deltagare i textens meningsfulla handlingar, för att få textens betydelse att expandera till optimal volym. Nästa steg blir att spinna ut ett ”nät” mellan de provisoriska noder av fakta som så genom tolkning etablerats, ett nät som skapats genom de relativa fixpunkter som fakta utgör. Detta nät används också för att bestyrka eller avstyrka fakta (som aldrig är givna, utan alltid justerbara tolkningsresultat). Nästa steg blir att undersöka aktörernas grundläggande förståelsesituation i existentiella termer- såsom val, beslut, känslor, möjligheter etc. Efter detta går man över till texten som sådan och undersöker dess poetik- både med avseende på eventuellt underliggande rotmetaforer och dess narrativa djupstrukturer. I studiet av meningsfulla handlingar som text, undersöks aktörens intentioner bakom handlingen såsom exempelvis vilka rotmetaforer och narrativa strukturer som styr agerandet. Alvesson och Sköldberg beskriver sedan nästa punkt som den refererande aspekten, då vi använder oss av det öppna frågandets taktik och intensifierar denna tills den öppnar sin värld för oss. I förståelsen för denna värld får också våra egna inre referensramar och värderingar finnas med. Med språket som gemensamt medium blir det inte längre två oförenliga världar (subjekt och objekt), utan beskrivs som ett ”sammansmältande av horisonter”. Därmed gör också historiciteten sig påmind, där varje emottagande av en text med nödvändighet blir tidsbunden- inklusive textens mening och de frågor vi ställer till texten, eftersom detta är beroende av den tid och rum vi lever i. Även i detta skede är det dock nödvändigt att ställa frågor kring textens egen grundläggande men outtalade fråga: vilken är den tysta fråga som inte ens texten förmår utsäga, men som ligger under hela dess existens? Denna tanke ligger enligt Alvesson och Sköldberg, nära misstankens hermeneutik då den är en tolkning som river undan illusionerna från texten och blottlägger dess egentliga men i någon mening skamliga och undanträngda mening. Det blir med andra ord nödvändigt att även i denna fas ställa frågan om en sådan mening finns, och hur den i sådana fall skulle se ut, dvs. vad göms bakom fasaden? Därmed sluts den hermeneutiska cirkeln, och vi kommer tillbaka till utgångspunkten och intentionerna hos textens upphovsman/kvinna. Dock kan vi fortsätta varv efter varv kring det undersökta, med hjälp av de olika hermeneutiska perspektiven till dess att inget nytt framkommer. Inom och mellan varje varv kommer de tidigare tolkningarna att berika de nya och vice versa.

I frågan hur man kan veta om den erhållna tolkningen är sann eller inte- eller motsvarar verkligheten eller inte- så menar Alvesson och Sköldberg att frågan är felställd- då hermeneutiken ifrågasätter det traditionella sanningsbegreppet. Hermeneutiskt sett- ses även fakta som tolkningsresultat och det finns heller ingen dikotomi mellan påstående och verklighet- subjektivt eller objektivt- utan utgångspunkten är istället den föränderliga hermeneutiska situationen och förståelsen som sådan, där påståenden och verklighet är avledda och abstraherade storheter. Sanning inom hermeneutiken kan istället ses som liktydig med avslöjande av väsentliga men tidigare okända förhållanden under en text/ mängder av text. Resultatet är dessutom aldrig slutgiltigt, utan alltid provisoriskt, då vi alltid kan fortsätta den hermeneutiska processen. Om vi inte vill fortsätta själva kan andra utforskare göra det, och om inte annat så kommer nya tider med nya frågeställningar och avslöjanden, då hermeneutiken är oupplösligt historisk och tidsbunden, menar Alvessom och Sköldberg.

Alvesson och Sköldberg gör också en jämförelse med litteraturtolkning, där ingen kan hävda att en viss tolkning är slutgiltig eller ens tillfälligt sann i någon korrespondens mellan teori och fakta, dock kan argument lämnas för att en tolkning kan antas vara rimlig, kanske den rimligaste med utgångspunkt i den tid vi lever i och med de frågeställningar som vi har till förfogande. Tolkningen kan då avslöja någon djupare och mer grundläggande sanning om texten än den som vi ögonblickligen ser. Rimligheten i tolkningen kan dock bara avgöras genom en kritisk diskussion och dialog om de argument och de resonemang som texten vilar på.

3.1 Avgränsningar


Jag har valt att koncentrera mig på den heterosexuella parrelationen, och tar därför inte med de homosexuellas parrelation, förälskelse och kärlek. Jag har i arbetet försökt att utgå från bilder av s.k. ”normala” relationer och tar därför inte med specifik patologi eller avvikelser, såsom t.ex. beroendeproblematik, missbruk, våld eller dylikt, även om detta i viss grad ändå förekommer i t.ex. informanternas berättelser.


4. Tidigare forskning och översikt

Det finns en uppsjö av olika litteratur och forskning som behandlar ämnet kärlek och sexualitet. Jag har i detta avsnitt valt att ta upp några av de kända teorier som finns om ämnet kärlek.

4.1 Freud


Freud hade arbetat som både fysiolog, farmakolog och neurolog. Hans teorier om människans utveckling var därför i stor utsträckning hämtade från biologiska idéer. Hans arbete baserade sig i stor utsträckning på antagandet om att det mänskliga beteendet i grunden var ”inprogrammerat”, dvs. att de saker som människor gör i djupet är driftstyrda och instinktiva, snarare än förvärvade från kulturen eller inlärda.
 Stainton-Rogers liknar Freuds teorier med sagan om Jack Drakdödaren. I sagan möter barnet från födelsen en rad faror som skall bekämpas, för att kunna växa upp och få ett välfungerande och sunt vuxenliv. Motivet i sagan är att krigaren får sin styrka genom att testas, och genom att gå sin rädsla till mötes och dräpa draken vinna nödvändig erfarenhet för att hjälten skall kunna förverkliga sitt öde. Dessa faror kan ses som fastställda av biologin, och serien av uppgifter av vad som måste genomföras betraktas som något förutbestämt. Varje individ är på sitt eget vis beroende av hur och om varje drake dräps, och om individen misslyckas så kommer hon eller han att förbli insnärjd och inte utvecklas helt och fullt. Enligt Freuds teori betraktas utvecklingen som en biologiskt grundad process, som modifieras av socialisation och erfarenheter från spädbarnsåldern ända upp i vuxen ålder.

Freuds patienter var mest kvinnor som upplevde somatiseringar, dvs. kroppsliga symptom av psykiskt lidande. Ett exempel på detta var ”hysteri”- som kan översättas till ”livmoderssjuka”. Han antog sedan tanken att: Diagnos av problemet + ingripande= lösning (eller förbättring).


Denna tanke/ paradigm växte framgångsrikt under 1800-talet, då också läkarkonsten och tekniken gav möjlighet till effektivare ingripanden. Freud fanns också med i detta, och provade både kokain som ett psykotropt läkemedel, elektroterapi och hydroterapi. Så småningom växlade han dock allt mer över till andra former av mer psykologiska ingripanden, såsom hypnos och senare fria associationer, som blev en grundläggande del i det han kom att kalla psykoanalys.

Freud beskrev ”drift”, alternativt ”instinkt” eller ”impuls”. Detta sågs som den grundläggande energin bakom personligheten. Av drifterna - som i huvudsak handlade om driften att leva och dö samt sexuella och aggressiva drifter- gavs en form av psykisk energi. Denna psykiska energi ansågs ligga bakom och driva på personlighetsutvecklingen och hur personligheten fungerar, vilket enligt Freud till största del skedde på en omedveten nivå. För att få veta vad som händer i en persons omedvetna, var det nödvändigt att observera dessa manifestationer i individens karaktär, beteende och erfarenheter såsom t.ex. drömmar. Freud såg det omedvetna som en dynamisk enhet, där de medvetna händelserna påverkas av de omedvetna processerna.

Han fann sedan den kända ”kungsvägen” till det omedvetna via drömmarna, och utvecklade sitt system genom vad patienterna berättade för honom- både genom direkta ordalag om vad som sades till honom men också indirekt genom drömmar och fria associationer. Freud utvecklade sedan teorin om att traumatiska barndomshändelser orsakar problem i vuxen ålder, där problemen sågs som följder av de psykiska drakar som inte dräpts ordentligt. Dessa problem fortsatte sedan att smyga omkring i det omedvetna och orsaka alla möjliga sorters problem. Freud ansåg att den sexuella instinkten fanns redan från spädbarnstiden, och genom hela livet som en form av ”pådrivare”. Han såg det sexuella som något bredare än vi definierar det idag- snarare som förknippat med sensuell njutning som förändrades i en viss följd allt eftersom utvecklingen fortskred i de olika psykosexuella stadierna. Han delade sedan in de olika stadierna: Det orala stadiet, det anala stadiet, det falliska stadiet, latensstadiet och det genitala stadiet. Alla stadier har sina egna drakar att ”dräpa”.


4.2 Den falliska fasen och oidipuskomplexet


Ett av de viktigare stadierna utifrån denna uppsats tema, är det falliska stadiet. Det inträffar när barnet är runt tre-fyra år. Freud menade att barnets yttre könsorgan under denna tid blir platsen för den sensuella njutningen. Det falliska stadiet för pojkar innebär att de inser att de har en penis som inte flickor har, och de blir därför rädda och drabbas av kastrationsångest. Freuds menade att denna insikt var chockerande, oroande och hotfull för den lille pojken. Under denna tid börjar pojken också att känna kraftfulla känslor mot fadern, såsom t.ex. hat, aggression och svartsjuka. Samtidigt börjar han känna sexuell attraktion till modern. Detta blir en ”drake” för pojken att bekämpa, eftersom han överväldigas av sina känslor och måste bearbeta dem. Freud kallade detta för Oidipuskomplexet, efter den grekiska myten där Oidipus dödar sin far för att få gifta sig med sin mor. Lösningen för pojken blir en kraftig identifikation med fadern som minskar kastrationsångesten, då han ger upp den sexuella kampen om mamman. Identifikationen hjälper honom också att avlägsna hans fientliga känslor och ersätta dem med beundran. Det gör det också möjligt för pojken att utveckla ett starkt överjag, och därmed en stark moralisk känsla. Freud menade att pojkar bar den fortsatta känslan av att vara överlägsen på grund av sin penis, och att de därmed kunde utveckla en stark maskulin identitet som innebar att de kan kunde sig mäktiga, självsäkra och kompetenta.


För att oidipalkonflikten skall kunna lösas på ett fullgott sätt, måste barnet ge upp sina föreställningar om att behärska eller avlägsna föräldern. Annars kommer dessa fantasier att leva kvar omedvetet i form av skuldkänslor och svårigheter att leva i en mogen kärleksrelation som vuxen. Den bästa lösningen är enligt Freudiansk teori att pojken har en god fadersgestalt att kunna identifiera sig med, en man som har kontakt med både sina maskulina och feminina delar. Det är också viktigt att modern kan uppskatta sin pojke som en blivande man. I pojkens falliska inriktning finns en ständig risk för falliskt misslyckande, som innebär en form av symbolisk kastration- rädslan för att förlora sin fallos. Om mycket av den falliska strävan hämtar sin energi ur behovet att kompensera en förlorad nära moderskontakt, blir kastarationshotet ett återupplivande av den tidiga maktlösheten. Denna kastrationsångest lever sedan kvar hos många män i vuxen ålder, om än omedveten. Den kan fruktas mer än något annat, och livet kan inrättas som en enda stor strategi för att undkomma denna ångest. Om pojken behåller en olöst förbjuden längtan tillbaka till den tidiga mamman (ev. inkluderande med förbjudna föreställningar om en oidipal triumf) kan det ta sig uttryck i att pojken/ mannen tar sig an falliska drag som utvecklas till en form av hypermaskulinitet, som t.ex. kan skildras via filmer, serietidningar etc. Den kvinna som mannen sedan väljer, blir den kvinna som kan bekräfta hans maskulina sidor. Om hon inte beundrar honom tillräckligt, är otrogen eller börjar kräva mer ömsesidighet av mannen, hotar hans förnekade men djupa känsla av rädsla för att bli beroende att komma fram. Denna rädsla kan också ge sig till känna genom svåra depressiva reaktioner, aggressiva reaktioner med eventuell misshandel, alkoholmissbruk etc. Enligt Freudiansk teori är att överges från sin kvinna att separeras från sin mamma ännu en gång. Att bli övergiven påfrestar manligheten mycket starkt, och den starka kastrationsångesten väller fram. Mannen kan också utveckla en Don-Juan problematik, då han så starkt måste förneka sin rädsla för att vara omanlig. Han får då ett nästan tvångsmässigt behov att utföra nya, sexuella erövringar. Så länge en kvinna är ”mystisk”, ”oåtkomlig” eller ”anonym”, är hon attraktiv, men hennes värde sjunker snabbt i mannens ögon om hon visar sig ha mänskliga drag. Detta blir mannens försvar mot nära relationer och beroende.


För flickan ser det falliska stadiet något annorlunda ut. När flickor inser att pojkar har en penis som de inte själva har, grips de enligt freudiansk teori av penisavund. Kanske fantiserar de om sin vagina som det sår som uppstod när penis togs bort. Enligt Freud skapade detta en känsla av att ”något saknas”, som får flickor att känna sig underlägsna. Flickorna anklagar sin mor för bristen på penis, och känner en stark fientlighet mot modern. Freud kallade detta för ”elektrakomplexet”. Freud menade dock att för flickor var överföringen av tillgivenheten till fadern lättare än för pojkar, och det gav också ett påföljande uppgivande av sexuellt begär för fadern, och istället en identifikation med modern. Så även om flickan upplever svåra känslor och frustrationer under den falliska fasen, så sågs de som mindre intensiva än pojkarnas. Identifikationen med modern var därför svagare enligt Freud, och han menade att flickor därför utvecklade ett svagare överjag och därmed en svagare moralisk känsla. Känslor av underlägsenhet kvarstod också hos flickorna, som var kopplade till bristen på penis. Detta ledde enligt Freud till att de utvecklade en kvinnlig identitet som var fogligare och passivare än männens, och också mindre kraftfull. Freud ansåg också att för att en kvinna skulle bli mogen, måste hon upphöra med att förlägga den sexuella njutningen till klitoris och istället överflytta njutningen till slidan. Först då ansåg Freud att kvinnan var redo för heterosexuella förhållanden med män.


Flickans första kärleksobjekt är liksom pojken, mamman. Den tidiga modern är en stark och mäktig person, som är både oändligt givande och rik och också hotande. Flickan skall undan för undan släppa den nära modersrelationen för att utveckla andra kärleksrelationer till andra människor och till fadern och andra män. Varje separation är något smärtsamt, men hon har fortfarande på ont och gott, modern som identifikationsobjekt. Detta får tjäna som modell för hur hon själv kan bli som stor, och medför också att hon kan ta ”tillbaka” en del av den ”förlorade” modern, genom att ta till sig och ta in- introjecera- vissa av moderns funktioner.
 Kvinnlighet och moderlighet är exempel på egenskaper där mamman lever kvar i flickan, fram till puberteten då hon börjar skapa sig en egen feminin identitet. För flickan kan vetskapen om att hon har ett ”inre rum” med sig, förmedlat av modern, ge en stark självkänsla. Det sätt som pappan tar emot flickans uppvaktning och feminina sidor på, får också en starkt styrande effekt på hennes senare trygghet i sin roll som kvinna gentemot män.

Om flickans mamma har haft en egen feminin utveckling som varit fylld av hat och besvikelser, eller om hennes bild av män är det, kan flickan få svårt att ta in moderns kvinnlighet. Flickan kan då söka kompensation hos pappan, som ofta kan vara en man som är rädd eller i hemlighet tar avstånd från kvinnor. Detta kan ske under en täckmantel av stark fascination för en avpersonifierad syn på kvinnan som en form av sexualobjekt. Flickan kan försöka utveckla sidor som hon tror att pappa gillar mer- känsloförnekande sidor, pojkaktiga sidor med konkurrens och självhävdelse- speciellt gentemot män. Denna grundhållning med falliska drag kan senare leda till problem att leva i en kärleksrelation, eftersom flickan/kvinnan aldrig lärt sig att acceptera eller leva i sin egen kvinnoroll enligt Freudianska tankar. En kvinna som upplever att det endast är de ”manliga” egenskaperna som lönar sig, med ”kvinnliga” egenskaper är förknippade med olycka och andrahandsvärde kommer vidare också att få svårt att inte ständigt konkurrera med män och känna sig exploaterad av män. Detta kan leda till komplikationer i sexual- och samliv och följden kan bli depressiva och neurotiska reaktioner. Alternativt till utvecklandet av starka falliska drag, kan flickan istället utveckla en ”hyperkvinnlig” hållning, som blir en kvinnlig motsvarighet till Don-Juan problemtiken. Detta innebär att hon uppför sig förföriskt och exploaterar sina kvinnliga egenskaper, i en icke autentisk kärlek till män. Sökandet efter en idealiserad fadersfigur kan förfölja kvinnan genom livet, och hindra henne från att våga ge sig in i ett ömsesidigt och förtroendefullt förhållande till en man.


Freud var den förste som beskrev att alla barn är delaktiga i en likartad psykosexuell utveckling där småflickor har en erotisk historia som liknar pojkars, även om Freud beskrev detta för båda könen som ”har en helt igenom maskulin karaktär”. Den stora skillnaden inträder när båda könen inser att den lilla flickan saknar något, och båda könen tror att hon blivit kastrerad. Enligt Freud fanns bara ett könsorgan- det manliga. Freud menade att upplevelsen av detta för flickan inte var komplementär till pojkens, eftersom det endast var hos barn av manskön som sammanträffande kunde ske i den meningen att känna kärlek till den ena föräldern, och hat gentemot den andra i egenskap av rival. Flickan vänder sig istället bort mot modern och klandrar henne på grund av avsaknaden av penis, men kan inte på samma sätt som pojken identifiera sig med fadern eller projicera sin aggression på honom. Resultatet blev enligt Freud och hans efterföljare att pojken utvecklar karaktärsdrag med en mer instrumentell inställning till världen som flickan inte äger, eller som endast blir svagt utvecklade. Moderns inställning till en flicka eller pojke, är också annorlunda från första stund. Pojken behandlas i större utsträckning som en avgränsad individ, medan flickan älskas på ett mer narcissistiskt sätt. Flickorna får en större känsla av könsidentitet, men svagare känsla av individualitet och autonomi. Pojkarna får istället en större förmåga till självständigt handlande. När flickor och pojkar inser fallos makt, blir fallos på sexualitetens område för pojkarna ett tecken för en ambivalent förmåga att härska över kvinnor. Och ju mer fallos identifieras med penis, ju mer måste den också testas i episodiska kontakter som kombinerar risk och njutning. Flickan frustreras istället- längtan över att vara lik sin fader är intensiv- samtidigt som fadern representerar agerande och separation i världen är han samtidigt ouppnåelig. En kombination av idealisering och förtvivlan sammanblandas i flickans psyke. Hennes förmåga till kärlek smälter samman med en önskan och längtan om att bli omhändertagen och älskad. För båda könen blir underkastelse och dominansimpulser förbundna med varandra, och båda könen utvecklar förmåga till omsorg, men som oftast tar sig olika uttryck. Om pojken inte alieneras från sin mor under eller efter spädbarnsåldern, behåller han sin önskan och förmåga att bry sig om den andra- men denna omsorg tar sig ofta ett mer instrumentellt uttryck. Flickan utvecklar i högre grad ett känslomässigt stöd och närhet. För flickan får fadern en speciell betydelse i den bemärkelsen att han å ena sidan kan idealiseras pga. sin avlägsenhet, men samtidigt verka farlig. Detta hotfulla drag kan ofta bidra till hans attraktionskraft, och genom att också vara mindre i centrum för barnet än modern, blir han mindre emottaglig för flickans kommunikativa skicklighet. I flickans värld måste han ”omvändas” och vinnas över till den egna sidan, men är också avlägsen och på den omedvetna nivån- ouppnåelig. Hans svårtämjda egenskaper måste komma under kontroll om autonomi skall uppstå- men paradoxen för flickan är att om hon skulle lyckas tämja honom och vinna över honom till sin sida så skulle hon veta att något var fel och hade gått snett. Fadern vinner nämligen inte flickans respekt genom att sexuellt äga modern, utan genom att upprätthålla sin avskildhet. Den lilla flickan blir förbittrad på sin mor, även om hon älskar henne, och genom att distansera sig från modern via identifikation med fadern flyttar hon över sin vrede till att gälla honom. Fadern må vara idealiserad, men kan inte gottgöra henne för vad hon offrat i sina försök att vinna honom till sig. Freud menade att det var just denna avlägsenhet- till skillnad från den närhet som flickan haft till sin mor- som skapar ambivalens. Resultatet av detta blir tanken om att män aldrig går att lita på, då de alltid gör en besviken.


När Freud talade om femininitet förband han denna med narcissism, och han menade också att flickor/ kvinnor hade en narcissistisk investering i sina kroppar som pojkarna saknade. Detta var en följd av flickornas kastration, och när den lilla flickan slutar att onanera och förlorar intresset för clitoris som är så otillräcklig, blir resultatet att hennes erotiska läggning blir diffus snarare än koncentrerad på ett enda lustbringande organ. Hon ser sig själv som endast återspeglad av det manliga begäret, och Freud menade att detta var skälet till att kvinnors behov inte ligger så mycket åt att ”älska”, utan snarare låg åt att bli ”älskad”. De män som kvinnor föredrar blir de män som kan uppfylla dessa behov, och de får inte enbart behovet att bli beundrade, utan också högt värderade och uppskattade. Om de inte tidigt i livet blivit narcissistiskt uppskattade och bekräftade, får kvinnor endast trygghet i en kärleksspegel som älskande andra kan erbjuda. Männen är illa rustade att möta detta behov, och också att möta kvinnans erotiska lust, och detta blir anledningen till kvinnors klagomål om sina manliga partners oförmåga att tillfredsställa dem, inte har någon förståelse inför saker och ting etc.


4.3 Foucault


Foucault är en krävande och mångfasetterad författare, vars analysspråk, mål, syften och intressen växlade och skiftade under hans liv.
 Foucault skrev ”sexualitetens historia”, som behandlar sexualiteten. I denna bok behandlar Foucault sexualitetens skiftningar, där han menar att sexualiteten under 1600-talet diskuterades och utövades relativt fritt. Vid mitten av 1800-talet hade sexualiteten blivit förtryckt, reglerad, censurerad och gömd. Idag lever vi i antagandet om en sexuell frigörelse. Foucault menar att detta är endast en av de historier som kan berättas- och hans motargument är att sexualiteten inte alls har förtryckts, utan istället med tiden fått en ökad betydelse. Sexualiteten blev en plats för makt, ett medel för reglering och en källa till kunskap. Foucault ville visa hur sambanden mellan makt, vetande och njutning var beskaffat och hans tankar om sexualitet är sammanknippade med maktaspekter i olika samhällssystem. En av hans huvudpoänger var att ett begrepp som att ”vara homosexuell” eller ”vara heterosexuell” – var historiska och kulturella följder av att människor konstruerat dem och tillgett dem en mening. Den betydelse och mening som vi ger dem, är en del av ett stort ”nätverk på ytan”, varigenom makten grupperas strategiskt. Foucaults infallsvinkel vilar på tanken om att sexualiteten inte är ett ”ting”, utan har konstituerats kulturellt utifrån de njutbara möjligheter som vårt förkroppsligande rymmer för oss själva och för andra. Vi styrs av en ”biomaktens ordning”- en tanke om kroppen som en maskin som skall regleras, finjusteras och sättas i arbete och spel. Detta täcker inte bara sexualiteten i sig, utan också andra områden och frågor kring kroppen som t.ex. viktreglerande, hälsobefrämjanden, dietvurmar, kulturell betoning av olika idrotter osv. Foucault menar också att vi inte borde tala om ”sexualitet” utan om ”sexualiteter”, då han menar att alla dras in i nätet: barn, gamla, handikappade, avhållsamma, homosexuella osv. Alla har en unik sexualitet som kan observeras, studeras, betvingas och frigöras/regleras. Alla är sexuella subjekt utifrån denna syn. Foucault menade att sexualiteten var både en inflytelserik plats för makt- där regleringen av sexualiteten är avgörande för hur de som sitter vid makten utövar och upprätthåller sin makt mot resten av samhället- samtidigt som han menade att sexualiteten också kunde vara ett mäktigt motmedel för motstånd mot elitens makt. Foucault beskrev fyra huvudstrategier för hur sexualiteten reglerats: Socialiseringen av fortplantningsbeteendet, hysteriseringen av kvinnors kroppar, pedagogiseringen av barns kroppar samt psykiatriseringen av det sexuella begäret.

4.3.1 Socialiseringen av fortplantningsbeteendet


Socialiseringen av fortplantningsbeteendet innebar enligt Foucault att den legitima sexualiteten begränsas till heterosexuella, långvariga parförhållanden. Dessa par får ansvaret för fortplantning och uppfostran av barn. I och med detta menade Foucault att sexualiteten tyglas dubbelt: dels avspärras den tydligt inom den normativa familjens gränser, dels göms den bakom dörren till föräldrarnas sovrum. Detta kallade Foucault för ”familjealliansen”- ett skapande av en mellanmänsklig allians mellan familjemedlemmarna, som både betraktas av andra- och av sig själva- som berättigade till ett ”privatliv” och som ett skydd och immunitet mot yttre angripare. Enligt Foucault fungerar detta som en ”normaliserande kraft” som gör fruktbarhetskontroll och barnuppfostran privatiserad.

4.3.2 Hysterisering av kvinnors kroppar

Foucault menade att genom strategin att hysterisera kvinnors kroppar- blir kvinnors sexualitet central för deras identitet. Kvinnorna är sin biologi, med sexualiteten i centrum. Sexualiteten handlar inte endast om sexuell samvaro, utan är sammankopplad med allt som har med kvinnors kroppar att göra: barnafödande, menstruation, graviditet och menopaus. Foucault menade att kvinnor blir behandlade som ”vandrande livmödrar”, där hysteriseringen gör kvinnorna till legitima objekt för mediciniska och psykologiska undersökningar och ingrepp.

4.3.3 Pedagogiseringen av barns sexualitet

Foucault menade också att det fanns en strategi att pedagogisera barns sexualitet ända sedan 1700-talet, där detta kan ses manifesterat i skolornas arkitektur som utformats för att utsätta barnen för vaksam och ständig övervakning. Alla med auktoritet över barnen befinner sig i ett tillstånd av ständig beredskap, för att kontrollera barnens sexualitet. Enligt Foucault var barnens sexualitet både värdefull och riskabel och samtidigt var barnen också både farliga och utsatta i sin sexuella potential.

4.3.4 Psykiatriseringen av det perversa begäret


Foucault var själv homosexuell, och homosexualitet betecknades under 1970-talet som en form av ”mentalsjukdom”, vilket den också betecknades som i den amerikanska DSM-III. Foucault menade att det finns en strategi att patologisera alla avvikelser från den ”normala sexualiteten”, och förvandla dessa till sjukdomar. Detta gav i sin tur psykiatrin rätt att ingripa och kontrollera t.ex. homosexualiteten och använda sig av olika korrektionstekniker. T.ex. medicinisk behandling i form av läkemedel för att minska libidon, psykoanalys och aversionsterapi.

Ovanstående strategier fungerar enligt Foucault samverkande, inte bara på sexualiteten, utan fungerar som ett slags lim på en ”normal samhällsstruktur”. Foucault menade att sexualiteten var en inflytelserik plats för makt, som inverkar på hela mångfalden av mänskliga handlingar och erfarenheter. Könet var enligt Foucault både ett unikt betecknande element och ett universellt betecknande element- som tillåter en massa saker. Saker som anatomiska element, biologiska funktioner, förnimmelser, beteenden och njutningar. Allt detta sammanfogas till en enskild helhet. På ytan kan man enligt Foucault tolka detta som en styrning, reglering och förtryckande av sexualitet- som kan ses som en manifestation av en djupare tanke. Denna tanke innebär att huvudmålet är att skapa en kropp, vigör, livslängd och avkomma i de ”härskande klasserna” i samhället, som blir en form av medel för ekonomisk kontroll och politiskt underkuvande. Men- Foucault menade också att sexualiteten lika gärna kunde användas som en port till motstånd mot makten och kontrollen, detta kan t.ex. vara den ”makt” som sexualitet kan ge kvinnor, eller den ”avvikande sexualitet” som sker utanför det normativa, heterosexuella parförhållandet.


4.4 Evolutionsperspektivet

Ur ett evolutionsperspektiv ser man biologiska grunder till en människas tänkande och handlande. Den biologiska grunden innehåller främst fyra delar: evolutionen, det genetiska arvet, fysiologin samt morfologin. Darwin grundlade evolutionsteorin, som handlar om att de individer som är väl anpassade till sin miljö kan överleva och fortplanta sig, medan de andra dör ut. Detta kallades för det ”naturliga urvalet”- den process där naturen ”väljer ut” de som är bäst lämpade att leva vidare och föra släktet vidare. Ur evolutionsteorierna växte också sociobiologiska tankar och teorier fram. De sociobiologiska tankarna handlar om att själva den sexuella reproduktionen är en central pådrivare av evolutionen- det är en form av evolutionär ”framgång” att en ny avkomma föds. Sexualiteten handlar ur detta perspektiv mycket om ”blommor och bin”, där människans beteende t.ex. kan jämföras med påfågeltuppens och andra djurs parningsbeteende. Dessa teorier menar också att det finns ”naturliga skillnader” mellan män och kvinnor (hormoner, utseende, fysiska egenskaper etc.) som är kopplat till att vardera könet skall vinna evolutionära fördelar i förhållande till andra av samma kön i syfte att få vara den som får fortplanta sig. De sociobiologiska infallsvinklarna har också teorin om ”själviska gener”. Utifrån denna teori är organismer predisponerade pga. evolutionens krafter- att uppträda på ett sådant sätt att sannolikheten för att producera avkommor skall öka och att det skall vara så många avkommor som möjligt. Detta skulle leda till olika beteenden hos män och kvinnor, t.ex. har det hävdats att män är förprogrammerade att vara promiskuösa. När mannen har sex med så många kvinnor som möjligt, har generna större möjlighet att överleva. Kvinnorna är ur denna teori istället förprogrammerade att vara selektiva. När kvinnan stadgar sig genom att noggrant välja ut en make som kan producera det starkaste barnet med störst överlevnadsförmåga, och stannar kvar för att skydda, försvara och föda upp henne och ungarna tills de uppnått könsmogen ålder- förs hennes gener vidare. Kvinnorna kan bara föda ett begränsat antal barn, medan män kan befrukta många kvinnor och få många barn, och detta förklarar skillnaderna. För männen blir det ur denna teori viktigt med en ung kvinna med stark hälsa, medan det för kvinnor blir viktigare med en man som har överlevt upp i tillräckligt hög ålder och som har en viss status.

En vidare teoribildning av de evolutionsteoretiska och sociobiologiska tankegångarna blev evolutionspsykologin- där den centrala idén är att det naturliga urvalet verkar på bestämda beteenden. Det påverkar psykologiska mekanismer- såsom att gynna fortplantning och motverka andra mekanismer. Detta knyts till genetik, där människor anses ha olika predispositionsnivåer nedärvda i generna. Många beteenden knyts till detta: t.ex. tankar om altruism där forskare har hävdat att sannolikheten ökar för att människor skall hjälpa när främlingarna är genetiskt likartade i form av hur de ser ut, tänker och handlar. Hjälparens genetiska profil gynnas då genom stödet av den hjälpta personen. Det finns också tankar om att män föredrar fertila kvinnor med olika utseenden utifrån nedärvda genetiska mekanismer, då det är störst möjlighet att den genetiska profilen kan reproduceras. Kvinnor å sin sida väljer män som inte har ansikten som är alltför maskulina (t.ex. kraftiga käkar och ögonbryn) eftersom dessa ansikten skulle kunna vara tecken på våldsamhet och instabilitet vilket inte skulle vara en bra föräldrapotential.


4.5 Francesco Alberoni


Francesco Alberoni har skrivit Förälskelse och Kärlek
 (1979). Han beskriver att förälskelse inte är något vardagligt fenomen- en sublimering av sexualiteten eller en fantasinyck. Det är inte heller någonting gudomligt, ofattbart eller diaboliskt. Alberoni vill istället härleda förälskelsen till de kollektiva rörelserna, då han menar att det mellan förälskelse och de stora kollektiva rörelserna råder ett mycket nära släktskap. Detta släktskap innehåller bland annat känslor av solidaritet, livsglädje och förnyelse. Skillnaden ligger i att de stora kollektiva rörelserna innefattar ett mycket stort antal människor, medan det i förälskelsen endast omfattar två personer. Alberoni skiljer på den ordinära och vardagliga sexualiteten, och den extraordinära sexualiteten. Den extraordinära sexualiteten - Eros - uppträder i stunder när den skapande livskraften söker nya och annorlunda vägar. Alberoni kallar detta för begynnelsestadiet. Han menar också att förälskelse är en process där vi ser den andra personen som målet för vår längtan. Vi vill när vi blir förälskade omorganisera allt och omvärdera allt, och enligt Alberoni är detta en pånyttfödelse. Han menar att förälskelsen äger en sällskap egenskap om att vilja göra om det förflutna. I vårt förflutna finns besvikelser, sorg och bittra känslor som vi inte förmår göra om i det vardagliga livet. Förälskelsen bygger på att det finns vissa hinder och motsättningar som måste övervinnas, och på att vi möter en alldeles unik, ovanlig och oersättlig person- och det är också så som vi vill uppfattas av vår partner i förälskelsen. Det sker enligt Alberoni både en individualiseringsprocess och sammansmältningsprocess i förälskelseprocessen. Den unika personen som vi förälskat oss i med alla sina extraordinära detaljer som inte finns hos någon annan innebär att partnern har en särart och originalitet. Individualiseringen ger värde åt skillnaderna och gör den älskades önskningar till idealmodell, samtidigt som det också finns egna önskningar hos en individ. Sammansmältning blir nödvändig för att önskningarna skall kunna sammanfalla och bli en enda vilja. I begynnelsestadiet råder enligt Alberoni kommunismens regel: var och en ger efter sina möjligheter och var och en får efter sina behov. Det förs inga räkenskaper över vad jag ger och får. Det finns också en upplevelse av jämlikhet- var och en är helt och fullt åtrådd som en unik och enastående individ- och jämlikheten finns också i frågan om rättigheter. I förälskelsen finns inga i förväg etablerade rättigheter och därmed råder lika maktbefogenheter. Båda partner är i varandras älskandes våld, enligt Alberoni. I begynnelsestadiet råder också sanning och autenticitet och vi försöker ofta vara helt och hållet oss själva i mötet med den andre. Vi söker erkännande, gillande, förståelse för den man varit och är. För att ”frälsas från det förflutna” måste man säga som det är. Begynnelsestadiet blir ett helt annat sätt att tänka, se, förhålla sig, än i det vardagliga livet. Alberoni beskriver också att det är vanligt med känslor av ”släktskap” i begynnelsestadiet. Det kanske finns en förståelse och godkännande på ett djupt och intuitivt plan, där känslor av att ”känna igen varandra” är vanligt, likaså att känna former av andlig närhet. Hur sker övergången från förälskelse till kärlek? Alberoni menar att det sker genom en mängd olika prov. Detta är prov som vi utsätter både oss andra och oss själva för, och som vi också blir utsatta för av omvärlden. Vissa prov är av avgörande betydelse, och om man klarar dem går förälskelsen vidare i en vardaglig trygghet- kärleken. Om proven klaras av projicerar vi bakåt i minnet den kärlek som vi nu lever vidare med. Om proven inte klaras av projicerar vi bakåt den förlorade kärlek vi nu upplever. Förälskelsens prov kan bland annat vara ”sanningsproven” enligt Alberoni. Detta kan bland annat vara aktuellt när man känner sig ”mätt” på partnern. Det kan också finnas en existentiell rädsla i att utlämna sig till en annan människa. Vi vill både söka oss till den älskade, men också klara oss utan denne/a. En viss frigörelse blir nödvändig, och för att kunna frigöra oss, söker vi efter anledningar hos partnern som kan rättfärdiga frigörelsen: tecken på att han/hon inte älskar, tecken och anledningar till att vi inte älskar henne/honom. Anledningar till att han/hon inte kommer att klara framtiden osv. Vi analyserar och tolkar den andres handlingar och söker bevis på att vår kärlek är besvarad. Kommer han för sent? Har han glömt eller struntat? Har han ansträngt sig? Osv. Detta återkommer i enkla ting. Alberoni menar att sanningsproven inte är någonting som vi konstruerar för att frammana ett visst beteende, utan är prov riktade mot oss själva för att få veta om vi älskar eller ej. Ett annat prov är ömsesidighetsprovet- där vi ber partnern att ändra sig och göra saker som han annars inte skulle ha gjort. I förälskelsen sker omorganisering kring tidigare känslor, arbete och hela livet kring den vi älskar. Det blir också nödvändigt att förändras och behöva skiljas från saker som vi tidigare ville ha och som var viktiga för oss. Resultatet om vad som skall förändras och integreras är inte bestämt på förväg, utan sker genom ett ömsesidigt och ständigt utforskande. Båda parter utarbetar ett projekt som inte givet sammanfaller med den andres, och båda har förväntningar på att den andre skall godkänna deras projekt. Underliggande frågor som ställs genom dessa projekt är bland annat: ”accepterar du att bli en del av mitt projekt?” Svaren kan bli ”Ja, jag modifierar mina projekt, jag accepterar dina krav, jag avstår från något som jag ville”. Vilken beredskap parterna har att förändra och avstå från något, är frågor som ställs. Vissa saker kan göras tillsammans, andra saker kan skjutas upp. Några saker är oförenliga, andra saker kan göras parallellt eller tillsammans. Alberoni menar att det sker ett ständigt upptäckande av nya punkter, och de punkter som man inte kan ge med sig på, blir punkter utan återvändo. Detta är de punkter som rör ens identitet och självbild- när en partner vill eller inte vill- saker som inte kan accepteras. Alberoni jämför detta med berättelsen när Gud ber Abraham att döda sin älskade, förstfödde son Isak. Det är ett val mellan två ting där det är omöjligt att välja, eftersom båda valen innebär att man blir omänsklig. Ömsesidighetsprovet blir en kamp där båda parter kräver kapitulation av motpartnern och att denne skall avstå från sin konkreta mänsklighet- den enda som han/hon känner till. Den som underkastas provet gör desperat motstånd, och den som ställer upp provet beslutar inom sig att om partnern inte klarar av det, så kommer han/hon inte längre att älska. Alberoni menar dock att provet är ömsesidigt och i jämförelsen med Gud och Abraham, belyser han att Gud inte längre skulle vara kärlekens gud om Abraham verkligen dödade sin son, utan bli en grym och blodtörstig gud. Nyckeln till punkter utan återvändo är enligt Alberoni en begäran- men inte ett krav. En signerad men inte inlöst check. Abraham är beredd att döda sin son men Gud kräver inte detta offer, och båda klarar provet. Båda vinner bevis men har också gjort en väsentlig försakelse. De har båda stött på och accepterat en oöverstiglig gräns. Alberoni menar att kärlek blir möjlig först när motparnerns punkt utan återvändo kan accepteras som en egen gräns- något som man verkligen vill ha som en egen gräns. Han menar att det ur detta växer fram ett avtal: bägge vet att den andre inte kommer att begära det han inte kan begära. Det skapas en ”ömsesidighetsinstution” där jag vet att jag älskar och inte kan låta bli att älska, och jag vet att jag har en gräns som jag inte kan överskrida och jag accepterar den. Den nya vissheten blir utgångspunkten för en omorganisering av den dagliga tillvaron. Alberoni menar dock att många tror att de är förälskade, fast de inte alls är det. Detta beror enligt honom på att människan kan känna en mycket stark erotisk dragning ett tag, ha henne i tankarna, tillbringa lyckliga stunder tillsammans för att sedan förlora intresset då man fått vad man sökte. Andra orsaker kan vara attraktion över att ett individ är åtrådd och beundrad av andra människor. Att bli föredragen och vald framför någon annan, kan vara smickrande och en känsla av begär och berusning kan förväxlas med förälskelse. I andra fall beskriver Alberoni att den drivande kraften kan vara en besvikelse- en kärlek som förstörts av missräkning och svartsjuka kan få människan att börja söka efter ett substitut. I ytterligare andra fall kan ”förälskelsen” vara ett sätt att fly från leda och tristess. Ett alldeles ypperligt tillfälle för extraordinära upplevelser är enligt Alberoni semestern. En ”temporär förälskelse”, och en människa som man sedan träffar i den dagliga miljön kan verka både ointressant och färglös. I förälskelser där den ene älskar mer än den andre, menar Alberoni att det nästan alltid är fråga om en part som verkligen är förälskad och vill uppnå begynnelsestadiet, medan den andre kastar sig in i ett äventyr pga. erotisk dragning, svartsjuka, prestige, besvikelse eller andra anledningar- men utan några egentliga förutsättningar för att verkligen kunna bli och vara förälskad. Den som är mer förälskad har en tendens att tillskriva sin motpart sitt spontana och uppriktiga beteende, och rycker med sitt språk och sätt med sin andre partner. Den som är mindre förälskad är mindre spontan och mer behärskad, och just för att han/hon manipulerar saker och ting är denne också i stånd att avslöja sin partners alla svagheter och alla olika sätt att behaga. Den som är minst förälskad ser inte på sin partner med ögonen bländade av kärlek, utan med vardagens skarpa och kyliga blick. Den mindre förälskade ser också på den mer förälskade med den överdrivna lidelsen och behoven av bekräftelse som ombytlig, ängslig, lättrogen osv. Den mindre förälskade kan sedan bli irriterad men döljer skickligt sina verkliga tvivel och tankar, och kan sedan en vacker dag börja söka anledningar för att förebrå den mer förälskade. Anklagelser om att han/hon är tanklös, inte förstår honom/henne, och att han/hon inte känner sig älskad så som han/hon vill bli älskad. Alberoni menar att detta är den vanligaste formen av ”av-förälskelse”. Det sker ett avslöjande av något som aldrig existerat. I andra fall- då det från början funnits ömsesidig förälskelse- kan den ena partnern i tysthet utarbeta egna projekt och ställt upp prov. Men eftersom detta skett i tysthet kan inte partnern förstå detta. Denna person överskrider till en punkt utan återvändo, och har därmed gjort sig själv till brottsling då hon/han får passera en punkt då hon inte längre kan älska en annan människa utan att själv gå under. Vanliga reaktioner på att stå inför en punkt utan återvändo, kan vara att bli tyst, att inte säga något, att inte bönfalla, inte visa någon förtvivlan. Att avslöja sin ångest och sorg skulle betyda att ge sig i den andres våld. För den partner som är mindre förälskad är det lätt att ta ett steg tillbaka och lindra sin smärta- han/hon kan uppleva ensamhet men står lättare ut med den eftersom denne/a vet att den andre partnern fortfarande är förälskad i honom/ henne. Han/hon kan känna en glädje i att känna sig älskad, och ger också en känsla av makt över partnern. Denna makt kan användas för att tvinga henne/honom att acceptera honom/henne som denne är, och makten kan också användas för att förödmjuka den andre på olika sätt, och också att söka sig nya partners. Alberoni kallar detta för den verkliga ”av- förälskelsen”, då försöken till frigörelse lyckas, proven görs i rätt tid och det i ensamhet övervägda beslutet om att frigöra sig- lyckas. Frigörelsen sker också medan den andra fortfarande är förälskad.

4.6 Erich Fromm

Fromm behandlar i sin bok ”Kärlekens konst”
 kärleken ur flera vinklar: kärleken till Gud, broderskärlek, moderskärlek m.fl. Fromm var lärjunge till Freud. Medan Freud såg kärleken som en sublimering av den sexualiteten, såg Fromm den sexuella åtrån som ett av uttrycken för behovet av kärlek och förening. Fromm förnekade inte Freuds teorier, men önskade att Freud kunnat se längre. Fromm menade att människan vinner tillfredsställelse genom att vara en del i ett större sammanhang, och kärleken mellan man och kvinna får en djupare dimension när den är ett led i en större kärlek. Detta kan gälla både kärleken till Gud och kärleken till andra människor. När Fromm talar om kärleken till Gud, menar han:

”en historiskt betingad föreställning, i vilken människan under en bestämd historisk epok har velat uttrycka sin upplevelse av de högre krafterna inom sig själva och sin längtan efter sanning och enhet”


Fromm menar att det första steg man måste ta är att inse att kärleken är en konst, och om vi vill lära oss att älska så måste vi bete oss på samma sätt som när vi vill lära oss vilken konst som helst: snickeri, musik, läkekonst etc. För att lära sig en konst måste man också dela in inlärandet i två moment. Den första delen är att bli fullt hemmastadd i teorin, den andra är att bli hemmastadd i praktiken. Fromm jämför detta med läkekonsten, då det krävs både teori och praktik för att kunna bli en skicklig utövare. Kärlekens teori delas in i tre delar: ”Kärleken, svaret på den mänskliga tillvarons problem”, ”Kärleken mellan föräldrar och barn” samt ”Föremål för kärlek”. I delen ”Kärleken, svaret på den mänskliga tillvarons problem”- beskriver Fromm att människan är begåvad med förnuft och är både medveten om sig själv och sina medmänniskor, om sitt förflutna och om sina framtida möjligheter. Människan har ett behov av att söka sig utåt, och hon har också en egen känsla av särskildhet som leder till ångest. Fromm menar att människan i alla tider och i alla kulturer haft behov av att övervinna sin särskildhet och söka kontakt utåt. Grupptillhörighet, samförstånd och intimitet är viktigt för människan. Samtidigt måste hon också få tillgång till sina egna unika sidor. Fromm beskriver att den mogna kärleken ”är en förening på basis av bevarad integritet”
.och att kärleken är en aktiv kraft hos människan som genombryter murarna mellan den enskilda människan och hennes medmänniskor. Detta förenar henne med andra och hjälper henne över känslan av isolering och hjälplöshet, samtidigt som den är tillåtande och hjälper henne att bevara sin integritet. I ”Kärleken mellan föräldrar och barn” beskriver Fromm förhållandet mellan mor och barn, och skillnaden mellan att ”älska” och att vara ”älskad”. Han menar att den fullgångna principen för kärlek säger ”Jag är älskad därför att jag älskar”, medan den infantila kärleken säger ”Jag älskar därför att jag är älskad” alternativt ”Jag behöver dig, därför att jag älskar dig”. I delen ”Föremål för Kärlek” – beskriver Fromm att kärleken inte i första hand är en relation till en viss bestämd individ, utan snarare är en attityd och en orientering av karaktären. Detta är inte en enstaka person, utan är en inställning till hela yttervärlden. Fromm menar att om en person älskar en annan person men är likgiltig inför andra människor, så är hans kärlek inte kärlek, utan en symbiotisk bindning eller vidgad egocentricitet. Människor gör ett misstag när de inte inser att kärlek är en aktivitet och en psykisk kraft enligt Fromm. När de tror att allt som behövs är att finna det rätta föremålet och att allt skall gå av sig själv sedan, så tror det fel. Han menar också att om man i en djupare mening älskar en annan person så älskar man alla människor, hela världen och hela livet. Fromm har dock betonat att detta inte får uppfattas som om det inte skulle finnas några skillnader mellan olika typer av kärlek, och han har delat in kärleken i broderskärlek, moderskärlek, erotisk kärlek, självkärlek samt kärleken till Gud. Fromm beskriver den erotiska kärleken som motsatsen till moderskärlek och broderskärlek. Den erotiska kärleken beskrivs innehålla kravet om en fullständig sammansmältning och förening med en annan person. Den erotiska kärleken är till hela sin natur exklusiv och inte universell. Fromm menar också att den kan vara den bedrägligaste formen av kärlek som finns, eftersom den ofta förväxlas med känsloupplevelsen att bli ”förälskad”. Den innehåller också det plötsliga raserandet av alla skiljemurar mellan två tidigare främlingar. Fromm beskriver att intimiteten i första hand är resultatet av sexuell kontakt. När individerna uppfattar sin särskildhet som främst fysisk särskildhet- blir den fysiska föreningen detsamma som att övervinna särskildheten. Andra former att nå över särskildheten kan vara genom samtal om sitt privata liv, avslöjanden om förhoppningar och farhågor etc. samt också genom att visa sig som man är. Kanske kan man också förenas i ett gemensamt intresse för omvärlden. Även att visa vrede, hat och brist på självaktning kan tas för intimitet. Fromm menar dock att dessa typer av intimitet brukar trubbas av med tiden, och resultatet blir ofta ett sökande efter en ny kärlek med en annan person- en ny främling. Med detta förvandlas åter främlingen till en intim person, som med tiden också blir mindre intensiv osv. Detta leder enligt Fromm till att det ständigt sker illusoriska förhoppningar om att den nya kärleken skall bli något annat än den tidigare. Illusionen förstärks också därför att den sexuella åtrån till sin natur är bedräglig. Fromm menar att den sexuella åtrån syftar till sammansmältning, och behöver inte enbart vara sexuell aptit. Den sexuella åtrån kan också eggas av ångest över att bli ensam, önskan att erövra eller låta sig erövras, kanske tom. en önskan att skada eller döda enligt Fromm. Han menar att det är lätt att blanda sexuell åtrå med andra känslor som t.ex. kärlek. Den sexuella åtrån är ofta förknippad med kärlek, och Fromm menar att människor ofta drar fel slutsats när de tror att de älskar varandra fast det egentligen bara handlar om sexuell åtrå. En ”sann” kärlek har inte element av glupskhet eller längtan efter att erövra eller bli erövrad. Istället finns där ömhet. Fromm menar också att om åtrån efter fysisk förening inte inspireras av kärlek, så leder den heller aldrig till förening annat än i orgastisk och rent tillfällig form. Den erotiska kärlekens exklusivitet till skillnad från moders och broderskärlek har också en bindning på basis av äganderättskrav, där man kan se att två personer som är kära i varandra inte hyser minsta kärlek till någon annan. Fromm kallar detta för ”egosim à deux”- två människor som identifierar sig med varandra upplever att ensamhetskänslan försvinner och löser sitt särskildhetsproblem genom att var för sig vidga sin personlighet till att omfatta den andra. Men eftersom de är särskilda från resten av mänskligheten förblir de också särskilda främlingar för varandra och för sig själva, och den förening de upplever blir en illusion enligt Fromm. Fromm menar att den erotiska kärleken- när den verkligen är kärlek- har en enda förutsättning. Det är när individen älskar sin innersta varelse och kan uppleva den andra personen i hennes/hans innersta varelse. I detta finns tanken om att vi alla människor i grunden är identiskt lika: vi är alla en del av Ett, vi är Ett. Viljeaspekten blir också aktuell kring detta, då Fromm menar att älska någon inte är en känsla i största allmänhet, utan är ett avgörande, ett löfte och en bedömning. Om kärleken endast vore en känsla, skulle det inte finnas psykologisk täckning för löftet att älska varandra i nöd och lust. Känslan kommer- kanske försvinner. Fromm menar att vi inte på förhand kan bedöma om den kommer att stanna kvar för alltid, såvida inte handlingen också innefattar en bedömning och ett avgörande. Fromm menar därför att man kan utgå från att kärleken uteslutande är en viljeakt och en förpliktande handling, oavsett vilka personer det rör sig om. Oavsett om äktenskapet skett på individernas eget val eller har ordnats av andra, blir viljeakten garantin för att kärleken skulle fortsätta under alla förhållanden. Fromm menar dock att den erotiska kärlekens paradoxala beskaffenhet ligger i att vi alla är Ett- men ändå är unika och omöjliga att duplicera. Eftersom vi alla är Ett, kan vi älska alla lika mycket. Men den erotiska kärleken kräver att det finns specifika, individuella drag som framkallar attraktion mellan vissa människor men inte mellan andra. Det finns därmed två förhållningssätt: erotisk kärlek som en rent individuell attraktion och enastående företeelse mellan två specifika personer, och att den erotiska kärleken är en ren viljeakt. Fromm menar att dessa två sätt kan tänkas vara lika sanna- eller så kan man säga att varken det ena eller det andra är riktigt sant.


5. Teori

I detta avsnitt tar jag upp och beskriver de jungianska teorierna kring förälskelse, kärlek och sexualitet.


5.1 Animus och Anima


Jung kallade de två motsatserna hos mannen och kvinnan för animus och anima. Anima avsåg det feminina inslaget i en mans personlighet, medan animus var det maskulina inslaget i en kvinnas personlighet. Anima och animus finns i sagor, myter, litteratur, drömmar och i vårt beteende. Jung kallade dem för arketyper, eftersom han såg dem som väsentliga byggstenar i vårt psyke. Arketyperna bildar basen för icke inlärda beteendemönster. De är instinktiva och gemensamma för hela mänskligheten, och manifesterar sig i det mänskliga medvetandet på typiska sätt.
 Sanford kallar anima och animus för våra ”Osynliga Partners”- eftersom vi måste räkna med dem i varje mänsklig relation och de ingår i varje människas sökande efter personlig helhet. Våra ”osynliga partners” finns som projicerade bilder i varje man och kvinna-relation och har ett stort inflytande på våra förhållanden. Varje gång det kommer en projektion blir personen som bär projektionen antingen starkt över eller undervärderad. Projektionen fördunklar bilden av den verkliga människan, och gäller i synnerhet dessa animus och anima projektioner. Detta eftersom dessa arketyper är så numinösa, dvs. laddade med psykisk energi som tar tag i oss emotionellt.
 Sanford menar att det mest betydelsefulla bidraget som Jung ger med sina begrepp om animus och anima är att vi får en uppfattning om den polaritet som finns inom oss alla. Människorna är inte några homogena enheter av psykiskt liv, utan det finns en oundviklig motsättning inom den totalitet som utgår människans väsen. Motsatserna inom oss- animus och anima, Yin och Yang, maskulint och feminint- befinner sig i konstant spänning och har en evig strävan efter att förenas. Människans själ blir den arena där mörker och ljus, passiv och aktiv, Yin och Yang- formas för att åstadkomma den helgjutna personlighet som ingen ännu lyckats beskriva. Att möta och uppnå motsatsernas förening kan vara livets uppgift och fodrar både uthållighet och uppmärksamhet. Män behöver kvinnor för detta, liksom kvinnor behöver män. Trots detta sker inte den yttersta föreningen av motsatserna mellan en kvinna som spelar ut sin femininitet och en man som spelar ut sin maskulinitet, utan sker inom varje man och inom varje kvinna. Sanford menar att de erotiska bilder som dyker upp i vårat medvetande har en grund i sin längtan efter helhet. Själens önskan att förena sig med medvetandet och smida en kreativ och odelbar personlighet är den allra mäktigaste längtan vi har inom oss. På detta plan är längtan efter Gud och längtan efter helhet identiska, och Jung kallade denna längtan för ”den religiösa instinkten”. Sanford menar att bilden av Coniunctio- motsatsernas förening- av att sammanföra det kvinnliga och manliga- är en bild par exellence av föreningen av den medvetna och den omedvetna delen i personligheten. Föreningen av maskulint och feminint kan inte uppnås så länge vi projicerar ena halvan på en mänsklig partner och agerar ut den andra halvan. De psykiska bilderna av animus och anima är dock så rika och okända för oss att de alltid kommer att projiceras. Det betyder dock att vi måste lära oss att känna igen när en projektion inträffar för att medvetet kunna integrera de delar av vårt omedvetna som har projicerats. Lika viktigt är att kunna göra en betydelsefull distinktion mellan det som är en projicerad, arketypisk bild å ena sidan, och en mänsklig varelse å den andra.


5.2 Projektioner


En människa som bär en projektion är antingen mycket frånstötande eller mycket attraherande. Det finns många olika typer av projektioner och arketyper, som bland annat beskrivs i Moxnes
 bok om hjältar, häxor och horor. I denna bok beskriver Moxnes djuproller i mänskligt samspel, som påverkar vårt både vår självbild och vårt interagerande med andra individer. Han beskriver bland annat de grekiska gudarna och gudinnorna, prinsessan, horan, häxan, den gode och onde fadern respektive modern m.fl. som alla är arketyper och som kan verka som djuproller i våra relationer. Han har också delat in rollerna i primära djuproller (som främst handlar om familjen), de sekundära djuprollerna(hjälparna) och transformationsrollerna (vinnare och förlorare). Moxnes menar att vi måste lära oss att inse kraften hos arketyperna i vårt eget psyke, eftersom denna kontakt ger oss energi och kraft. Han menar också att varje människa bär allting inom sig från det förgångna- alla ”personligheter”, alla känslor, all trygghet, ångest och psykisk hälsa och sjukdom. Det viktiga är vad vi ”väljer” att a fram inom oss. När vi väljer att behålla vissa roller för oss själva och förlägga andra roller på andra individer, bidrar vi också till att skapa en social omgivning. När vi t.ex. med hjälp av projektiv identifikation sänder ut våra inre roller, har vi skapat en social verklighet med ”troll, älvor och vättar”. Om vi istället behåller dem för oss själva är det vi själva som blir dessa troll, älvor eller vättar. Om den som tar emot rollen introjicerar rollen (blir, känner sig) som sådan vi ser henne eller honom- så har vår egen inre arketypiska roll externaliserats. Det har blivit en form av skapad verklighet, och denna verklighet skapar i sin tur den roll som vi själva skall ha. Denna verklighet hotas dock av sönderfall om en utomstående som inte delar fantasin- träder in. Moxnes menar att klyvning (god, ond)- projektion- projektiv identifikation- introjektion- är stegen i den process som skapar andra i vår omedvetna bild- externaliseringsprocessen. Sker den samtidigt hos flera människor, t.ex. i en organisation samtidigt som dessa riktar sina projektioner mot andra bestämda personer, kommer dessa personer att bli bärare av ”organisationens” djuproller. Allt som finns i ”organisationen” har alltså funnits i individen.

Sanford beskriver att när animus eller anima projiceras på en annan person, så ändras vår uppfattning om henne eller honom. Vanligast är att mannen projicerar anima på en kvinna och att kvinnan projicerar animus på en man. Detta innebär att kvinnan för mannen har burit den levande bilden av hans egen feminina själ, medan mannen för kvinnan har burit bilden av hennes egen själ. Detta leder enligt Sanford till många olyckliga konsekvenser, eftersom dessa levande realiteter inom oss själva ofta har en underligt mäktig eller irriterande effekt. Eftersom animus och anima projiceras- har vi också svårt att erkänna att de tillhör oss- de tycks vara utanför oss. Men om projektionsfenomenet erkänns, kan projicerade bilder på en man eller kvinna till viss del föras tillbaka till oss själva och vi kan använda projektionerna som en spegel som reflekterar vissa aspekter av vårt eget psyke. Vi behöver kännedom om animus och anima för att kunna känna igen och använda oss av projektionerna på ett konstruktivt sätt, eftersom dessa psykiska faktorer aldrig kan bli så medvetna för oss att de inte projiceras. Dessa kontrasexuella element inom oss är psykiskt undflyende och är därför alltid eller delvis omedvetet och därmed projicerat, enligt Sanford. Liksom alla arketyper har animus och anima både positiva och negativa egenskaper. De kan verka både attraktiva och önskvärda, men också destruktiva och irriterande.

5.3 Anima-projektion


Om den positiva sidan av anima projiceras på en kvinna av en man, blir hon mycket åtråvärd för honom. Hon blir föremål för hans sexuella längtan och erotiska fantasier. Kvinnan med en anima-projektion kan till en början känna sig mycket smickrad och nöjd, men efter ett tag kan hon känna sig kvävd. Mannen ser henne inte som hon är, utan så som han vill att hon skall vara. Kanske ogillar han varje försök från hennes sida att utveckla sin personlighet, och vill att hon skall uppfylla och leva ut hans projicerade kvinnobild, vilket kolliderar med kvinnans egen verklighet som person. Hennes strävanden efter individuell utveckling omintetgörs, och när hon insisterar på att få vara för sig själv blir hennes man kanske förbittrad, trumpen och svartsjuk. En negativ projektion kan också utan förvarning ersätta den positiva. Kvinnan som bar en positiv anima kan plötsligt bli bärare av mannens negativa anima, t.ex. häxan. Mannen kan klandra henne för sitt eget dåliga humör, och lägga ansvaret på henne. Sanford menar att eftersom de flesta män inte känner till vad som händer i deras eget psyke, projicerar de skulden för sitt dåliga humör på kvinnan. Lika lätt som han betraktat kvinnan som en gudinna, lika lätt kan han se henne som häxan. Kvinnan blir då lika nedvärderad som hon en gång var övervärderad. Sanford beskriver att hos män tenderar anima att ta över i proportion till deras oförmåga att på rätt sätt kännas vid och respektera feminina värden hos sig själva och hos kvinnor. Männen behöver lära sig att tala med och att lyssna till kvinnor, eftersom en kvinna kan tala om vad som är betydelsefullt och han blir då mer förtrogen med eros. Detta underlättar också hans förhållande till anima, då nyckeln till arketyper i det omedvetna är förtrogenhet enligt Sanford. Det är också anima som ligger bakom en mans sinnesstämningar. När en man är besatt av sin anima, dras han in i en mörk sinnesstämning och sprider en förgiftad atmosfär runt omkring sig. Han kan bli butter, avvisande, överkänslig, irriterad och giftig. Han slutar att vara objektiv, och visar en subjektiv och personlig partiskhet. Detta lynne kan komma över mannen på ett ögonblick, och en anmärkning från någon kan leda till att mannen kommer ur humör. Sanford menar att det är förvånande att männen själva nästan alltid misslyckas med att notera att någonting inom dem själva plötsligt har bemäktigat sig dem. Mannen kan bli sur, grinig och dyster. Om stämningen blir kronisk kan den leda till depression, alkoholism eller tom. självmord. Sanford menar att det är närvaron av anima som gör att fler män än kvinnor begår självmord, trots att fler kvinnor än män försöker. Om det finns en kvinna i mannens liv, kan hon berätta en hel del om när han gripits av en anima stämning. Vid dessa tillfällen går det inte att kommunicera med honom, eller komma bakom hans stämning. Det blir i längden svårt att leva med en man som ofta befinner sig i detta sinnestillstånd. En negativ animastämning kan också vara resultatet av att någonting gått snett i en relation. Mannen kan kastas ned i en animastämning när hans känslor sårats, när någon angripit honom eller stött bort honom på något vis så att han blivit sårad och arg. Om mannen istället hade uttryckt sina känslor direkt, skulle han inte gripas av dåligt humör. Sanford menar att problemet ligger i att mannen blir besatt av sin anima och trycker ned sina känslor i det omedvetna.
 Om mannen ofta är på dåligt humör men frågar sig; ”Var gick det snett?” ”Var det något i det som sas eller gjordes som sårade mina känslor?” ”Vad gillar inte min inre kvinna?” så skulle mannen lättare kunna befria sig från anima besattheten enligt Sanford.


Den ilska som mannen inte uttrycker tas över av anima som förvandlar den till förbittring, och Sanford menar att en mans förbittring alltid är ett tecken på att anima är verksam. Män har svårt att uttrycka sina känslor, och vill gärna ha lätta och bekväma relationer. De inlåter sig motvilligt i svåra eller känslomässiga diskussioner. De vill också ha lugn och ro, och att deras kvinnor skall skapa trivsel utan att dra upp besvärliga frågor. Sanford beskriver att en man som alltid undviker att visa sina känslor tillsammans med andra, har kvar sitt beroende av modern. För att komma ur sitt moderskomplex behöver han lära sig att uttrycka sig i en relation. Om han inte gör det förblir han en liten pojke som är rädd för kvinnor och som tycker illa om dem som inte gör honom lycklig, och han får inte heller tillgång till sin egen maskulina styrka. Anledningen till att män ofta undviker att tala om otrevliga saker som inträffat i en relation kan bero på att de är rädda för hennes vrede eller för att bli bortstötta. Männen kan också vara rädda för sin egen vrede, eller rädda för smärta. För att kunna arbeta med något i en relation krävs enligt Sanford att man måste klara sin vrede. Man måste kunna uttrycka den utan att överdriva och tillåta sig själv att ha en mörk, kreativ sida. Om en man blir rädd för en kvinnas vrede slår det ofta tillbaka på honom själv som en liten pojke. Sanford menar att man kan se på en liten pojke när mamma blir ond på honom. Se så otrevligt det blir för honom! Småpojkarna blir förfärligt sårade och vill göra vad som helst för att behaga mamma så blir allting bra igen. De kan också agera ut sitt pojkaktiga trots för att inte överväldigas av sina egna sårade känslor. För att en man skall kunna klara av en relation till en kvinna måste han besegra sin fruktan för hennes vrede och sin ängslan för att stötas bort. Detta kan innebära att han måste söka upp den ”lille pojken” inom sig. När han kan hålla kontakten med sin egen, inre sårade ”lille pojke” är det mindre troligt att mannen identifierar sig med honom, och han istället vara man i sin relation till kvinnan i sitt liv.


När anima får grepp om en mans känsloliv intensifieras, förfalskas, förvrängs och överdrivs mannens känslor. Mannen själv bör vara närvarande i en relation, inte hans anima. När relationen bestäms av anima, blir det en arketypisk fantasi som spelas upp av mänskliga aktörer. Hon fyller funktionen endast mellan mannens medvetna och omedvetna sidor, men inte mellan en man och andra människor. Anima kan förutom att blanda sig in en mans emotionella reaktioner också blanda sig in i hans tankar. När mannen är anima-besatt kan han börja ge uttryck för onyanserade omdömen, och han kan börja argumentera oresonligt. Han tar ingen hänsyn till fakta, relationer eller logik och hans objektivitet förlorar sig i en uppsjö av emotionellt färgade och irrationella åsikter som motstår varje förnuftig diskussion enligt Sanford. Anima kan också påverka mannen genom ett slags anima-tänkande, där en mans klara distinktioner rubbas och förnuftet förvrängs.

Sanford beskriver legenden om Den Heliga Graal, med hjälten Parsifal. Parsifal är den förnämste av riddare och har gjort flera stordåd. Vid en fest som hålls till hans ära, träder en kvinna in i rummet och hon är så anskrämlig att hon kallas för den ”anskrämliga mön”. En skrämmande varelse som får riddarna att blekna. Hon börjar sedan räkna upp Parsifals synder, som lett till att barn blivit faderlösa och kvinnor blivit olyckliga. Hon menar att allt är Parsifals fel. Sanford beskriver att hon är en personifikation av anima- den bittra, mörka anima. Hon är en personifiering av den manliga medelålders depression som ofta kommer när en man står på toppen av styrka och framgång, och representerar bilden av mannens oförmåga att klara av den andra sidan i livet- den själsliga och feminina sidan. Hon är monstruös och mörk i proportion till mannens yttre framgång och är en inre förnekan av vad själen vill. Hon kan bli en helvetisk kraft- men i legenden om Parsifal har hon en hälsobringande effekt eftersom hon leder Parsifal in på den andliga resa som han tidigare avbrutit. När anima dyker upp, måste mannen därför bemöta henne på rätt sätt, och hon kan bli ett instrument som leder in honom på rätt väg. I annat fall kan hon vara förgörande. Att undvika henne är förödande- att undvika att förståelse, att planera för yttre framgång och aktiviteter, att ge sig in på dryckenskap, byta hustru etc. På detta vis samlas den ena psykologiska försyndelsen efter den andra, och anima vänder sig ännu mer emot honom. Om mannen i stället ser anima som en vän på resan, kan hon följa med som ledsagare på väg mot personlig helhet. Det första steget blir att erkänna problemen. För en man gäller det att erkänna att hans humör, hans tvångsmässiga sexuella fantasier och otillfredsställda rastlöshet har sitt ursprung i anima. Projektionen integreras genom att medvetandegöras. Vi kan aldrig förhindra att projektioner sker eftersom de ligger utanför vår kontroll, men vi kan lära oss att känna igen en projektion då vi fascineras. När vi gjort vårt igenkännande kan ett arbete påbörjas för en psykologisk differentiering av personligheten. För mannen kan det t.ex. bli aktuellt att differentiera och särskilja sina sinnesstämningar från sina känslor, då känslorna är hans egna men sinnesstämningarna är animas. För att mannen skall kunna komma ur animas klor, måste han lära sig att hantera sina känslor och uttrycka dem i en relation när situationen påkallar. Med detta kommer han ifrån modern och utvecklar sin eros. Anima som kan vara så destruktiv- underlättar en mans psykologiska utveckling genom att medvetandegöra mannens känslomässiga sidor- om han tar med henne i beräkningen. Mannen måste börja föra en dialog med anima, och Jung beskrev detta som ”medvetandets monoteism”- att erkänna att våra personligheter inte endast består av medvetande utan av en mängd delpersonligheter. Ju mer man kommer i kontakt med de olika delpersonligheterna, desto mer främjas en harmonisk syntes med personligheten. Mannen måste därför börja tala med sin anima- ”Vad vill du säga?”. Anima brukar vilja vara villig att tala enligt Sanford. Hon blir positiv till mannens försök att relatera, men blir mörk och obehaglig om hon ignoreras. Hon vill ha mannens uppmärksamhet- och när mannen ger henne det kan han börja använda henne på ett konstruktivt sätt. När något i det omedvetna istället förnekas, stöts bort eller ignoreras- vänder det sig emot oss och visar sin negativa sida. När det accepteras, förstås och relateras till framträder istället den positiva sidan. Dialogen bli viktig att föra- för mannen till sin anima, men också emellan kvinna och man. Liksom en dialog med anima eller animus hjälper till att urskilja vad som tillhör jaget och vad som tillhör det omedvetna, blir en dialog med mannen respektive kvinnan i vårt liv en hjälp för oss att förstå och uppskatta olikheter och våra sanna personligheter. Om osynliga partners gör intrång och påverkar utan medvetenhet på relationsområdet, kommer affekter, lynnesutbrott och svepande generaliseringar att förmörka atmosfären. Sanford betonar att dialogen är nödvändig- och om en man vill närma sig sin feminina sida måste han också förstå personligheten hos den kvinna som är viktig för honom i livet. Med detta följer ökad medvetenhet och ett underlättat förhållande till det omedvetna. Rent praktiskt menar Sanford att om man vill undersöka vad som ligger bakom en mans sinnesstämningar, affekter, fantasier och emotioner- måste man bli varse om vad som pågår i hans omedvetna. Jung kallade mötet med anima och animus för ”individuationens mästarprov”. När anima fungerar konstruktivt, är hon en stor hjälp för mannen. Hon berikar hans personlighet genom att i idéer, drömmar och fantasier visa på en inre bild av psykiska bilder och livgivande känslor. Mannen blir alltför lätt begränsad och rigid, och hans medvetande blir alltför fokuserat och koncentrerat. Utan kontakt med sitt omedvetna blir mannen torr och steril. Konstruktivt kan anima också hjälpa mannen att göra honom levande och modfylld, och väcka hans kärlek till liv. Viktigt är dock enligt Sanford, att inte se anima som ond eller god. Hon är- och hon vill ha båda aspekterna- men är inte intresserad av moraliska aspekter. Hon vill livet- både det onda och det goda. Jung talade om fyra stadier i anima-utvecklingen hos en man: som Eva, som Helena av Troja, som jungfru Maria och som Sophia. Eva representerar anima på biologisk nivå- den instinktiva sexualitetens källa och ursprung. Helena personifierar anima med skönhet och själ- hon är inte längre instinkt. Maria representerar en relation till Gud, och som Sophia den högsta visdomen. Anima kan dock förekomma på flera olika nivåer- speciellt ur grekisk gudinnemytologi. Ett exempel är Afrodite, som personifierar anima i sexuella och erotiska fantasier. Dock kan hon också vara andliga Afrodite- som personifierar den anima som förbinder mannens själ med Gud och hjälper honom att nå andlig förening. Om en mans förståelse och karaktärsdrag ligger på en omedveten och låg nivå, är han dock inte i stånd att uppskatta eller förstå hennes högre egenskaper, men om han utvecklas kan anima bli meningsfull för honom i högre uppenbarelser. Mannen måste ”erövra” sig själv, genom att medvetandegöra anima och inte tillåta sig att bli styrd eller dominerad av henne, eller låta henne förstöra hans relationer. I dessa fall kan anima bli en vägledande feminin funktion inom honom. Dock vill inte anima bli avpersonifierad- och om mannen erövrar anima och tvingar henne- bli det fel. I dessa fall klär mannens jag på sig en hjälteroll, där den maskulina ståndpunkten förstärks på bekostnad av det feminina. Jaget får då en överdriven betydelse. För att förstå anima som en bro mellan mannens omedvetna och medvetna- måste man också se till hans persona enligt Sanford. Personan är bron mellan den yttre verkligheten och jaget. Utan persona dör vi, eftersom personan hjälper oss till anpassningen med verkligheten. Den egna personligheten skall inte identifieras med personan, eftersom man då förlorar tillgången till sina skuggsidor. Personan står i ett kompensatoriskt förhållande till anima, och Sanford menar att om mannen identifierar sig med personan- så får han också räkna med att anima reagerar därefter. Endast om det finns en riktig relation till personan- kan det finnas en riktig relation till anima. När mannen lever ett viktigt affärsliv med stiliga kontor och välfyllda plånböcker, kan han i sitt inre ändå vara ett offer för obestämd fruktan och sexuella fantasier som tvingar honom att se pornografiska filmer efter vägarna och träffa prostituerade på olika hotell. Sanford menar att det är anima som ligger bakom denna rädsla och beteende, och hon styr honom då lika mycket i det inre som i det yttre. Anima bryr sig inte om de svårigheter hon skapar enligt Sanford, och ur mannens synvinkel kan hon vara problematisk. Relationer människor emellan- som kräver en moralisk och etisk attityd och som för fortsatt lycka behöver rent spel och integritet, störs av en anima som struntar i detta. Dock får mannen lära sig- att om han är trolös i kärlek och engagemang så kommer animan inom honom att förr eller senare hämnas och kräver vedergällning i det som kallas ”feminin rättvisa”. Sanford beskriver den feminina rättvisan som ”naturens rättvisa”- den är personlig och också anpassad efter de särskilda omständigheterna. Den feminina rättvisan gör sig gällande både i våra känslomässiga relationer och också i förhållandet till det omedvetna och till naturen. Om vi ignorerar naturens lagar- får vi det vi förtjänar. När vi ignorerar eller föraktar det omedvetna kommer rättvisa att utkrävas utifrån alla de inre makter som vi skymfat- och om vi är trolösa i våra relationer får vi också betala ett pris enligt Sanford. Eugene Pascal
 menar att ju mer en man domineras av en stelbent machopersona, desto mer outvecklad blir anima och stannar kvar i det omedvetnas mörker. Om mannen är ovillig att erkänna sin inre kvinnas krav på erkännande, knyter han an till en yttre kvinna och projicerar de magiska elementen av anima på henne. Detta kan ge upphov till ett outvecklat och omoget förhållande, där kvinnan lever ut hans förtrollande feminina sidor. Mannen kan i dessa fall inleda olika förhållanden för att försvinna, och blir en tung börda för en fru eller någon kvinna överhuvudtaget att stå ut med. Dynamiken gör att mannen blir omogen, tråkig och barnslig att leva med, eftersom han är berövad den fantasi och mystiska säkerhet som bara hans anima skulle kunna ge honom inifrån.


5.4 Animusprojektion


När en kvinna projicerar sin positive animus på en man, är det oftast bilden av en frälsare, hjälte eller andlig rådgivare enligt Sanford. Hon fascineras av mannen, dras till honom och övervärderar honom. Hon ser mannen som ”den ende” för henne, och den ideale älskaren. Sanford menar att dessa projektioner ofta drabbar män som har talets gåva och som använder orden väl. Ett exempel på någon som drabbades av animusprojektioner av sin tids kvinnor är Hitler, och Sanford beskriver att många kvinnor i efterhand beskrivit hur de fascinerats av Hitlers tal. Även hos animusprojektionerna finns det negativa projektionerna bakom hörnet. Samme man som nyss var så härlig och underbar, kan lätt tyckas bli och vara en mycket irriterande och otrevlig person. Detta sker enligt Sanford när relationen utsätts för en hälsosam dos av verklighet. Mannen som övervärderades blir undervärderad, och han förvandlas från hjälte till demon.
 Medan anima beskrivs som härskare över en mans sinnesstämningar, är animus snarare härskare över en kvinnas åsikter. Typiskt för animus är att ge uttryck för omdömen, kritik, generaliseringar och oemotsägliga påståenden som inte kommer från kvinnans egen tanke eller känsloprocess, utan som snarare plockas fram från andra källor såsom artiklar, böcker, far och mor, kyrkan eller andra kollektiva organisationer. Animus ligger bakom det mer onyanserade, kritiska och autonoma tänkandet som kan bryta in i det kvinnliga medvetandet. Animus kan också representera en form av mindervärdig logik, som motsvarar animas mindervärdiga emotionalitet. Animus åsikter kan vara obehagliga och destruktiva, och kan riktas både mot kvinnan själv eller mot omgivningen. När animus riktas mot omgivningen kan det vara svårt för andra att tåla de kritiska och okänsliga omdömen, och när animus riktas mot kvinnan själv kan det leda till att kvinnan inte tål sig själv eftersom hennes självkänsla förstörs.
 Animus kan beröva kvinnan hennes skaparkraft, och kan också hindra kvinnan från att nå fram och uppleva mer varma och känslomässiga sidor. Kvinnan kan upplevas som hård och kall, och hennes animus kan vara mycket sårande. När animus framträder, sker det med stor auktoritet, och Emma Jung
 har förklarat detta med att vi lever i en kultur som tenderar att övervärdera det maskulina- såsom maskulina bedrifter, kontroll, makt, logik och framgång. Egenskaper som dessa belönas med höga betyg, prestige och generösa löner. Den feminina principen som vill sammansmälta och förena undervärderas kulturellt av både män och kvinnor. Animus är medveten om detta- därför blir hans yttranden ännu mer auktoritativa och kvinnor kan ledas att trycka ned sin feminina känsla och intuition.
 För att bekämpa animus negativa omdömen beskriver Sanford att kvinnan måste lära känna och värdera det som verkligen betyder något för henne genom att finna en egen fast grund att stå på och sätta värde på sina egna feminina känslor och inte låta animus beröva henne egenvärdet. När animus talar till henne med svepande omdömen och kritisk stämma måste kvinnan känna igen dessa och ifrågasätta dem. En kvinna kan behöva slå sig ned med sin animus och säga: ”så här och så här är det, och det betyder något för mig, du skall inte säga motsatsen till mig”. Sanford menar att kvinnan på detta sätt kan upptäcka vad som verkligen betyder något för henne, och att kvinnan blir mer medveten om sitt sanna värde. Kvinnan måste också försöka förstå vad som är betydelsefullt för henne, och vad animus egentligen vill. Eftersom anima och animus lever inom oss, måste våra liv ge plats åt dessa arketypiska figurer och deras livsenergi. Sanford menar att det är lika naturligt att ha en dialog med animus, som med anima. Animus beskrivs som mera verbal, och brukar ofta uppfattas som autonoma tankar i en kvinnas sinne. När kvinnan börjar känna igen animus och hans tankar, kan hon göra åtskillnad mellan sig själv och animus. Animus omdömen innehåller ofta ”skall” och ”bör”, och kan därför kännas igen på detta vis. Kvinnan kan skriva ned sina tankar och sätta citationstecken kring animus tankar, och det blir därmed lättare för henne att besvara animus röst. Hon kan ifrågasätta hans åsikter och tala om för honom vad som är hennes äkta känslor och vad som gäller. Nedskrivandet av dialogen stärker kvinnans jag, eftersom Sanford menar att det är jaget som tar pennan för att skriva. När dialogen väl har börjat kan animus fortsätta att tala ut om vad han vill ha av livet. Detta ökar enligt Sanford möjligheterna till ett positivt förhållande mellan kvinnan och sin animus.
 Sanford beskriver att animus med sin positiva sida är oumbärlig i en kvinnas individuationsprocess. Hans huvudfunktion är att leda kvinnan genom hennes inre värld fram till själen. Animus uppträder i sin positiva aspekt som vägvisare och kreativ ande, och kan i drömmarna visa sig som präst, begåvad man, doktor, lärare, som en gud eller en man med ovanliga gåvor. För att den positiva sidan hos anmius skall framträda, är det viktigt att han intar sin funktion som en bro mellan kvinnans omedvetna, inre värld och det medvetna. Om han endast är verksam i det yttre, visar han sina negativa former. Animus i kreativ form banar väg för en kvinna, då han gör saker först som hon sedan måste göra själv. Han visar vägen mot utveckling. Ibland kan detta synas i drömmarna, då en kvinna drömmer om en man som reser, klarar av en fara eller en prövning, som kan vara de uppgifter som kvinnan själv snart skall utföra. Animus framträder oftast för en kvinna i starka projektioner eller fantasier, och om bilden inte tas psykologiskt kan han bli en ”spökälskare”. Spökälskaren stör kvinnans sinne, förleder henne till romantiska och overkliga fantasier, och fyller hennes medvetande med mer och mer overklighet. Kvinnan försjunker i fantasier som inte relateras till någon verklig man eller inre verklighet, och psykologisk utveckling omöjliggörs. Detta är dock inte animus fel enligt Sanford, då animus gör sitt bästa för att genom de mäktiga fantasierna tilldra sig kvinnans uppmärksamhet. Kvinnan måste själv utveckla sin medvetenhet och mogna så att hon kan förstå sina fantasier på rätt sätt. När animus positiva sida förkroppsligar drivkraften till självförverkligande i en kvinnas psyke, kan han till synes vara en ganska hänsynslös figur som förgör många, men till slut blir han den kraft som leder fram till psykologisk utveckling. Genom sina ihärdiga ansträngningar tvingar han en kvinna att befria sig från sina barnsliga och svaga sidor och att utveckla sin sanna karaktärsstyrka.
 Sanford betonar att nyckelordet till animus är relation. Animus är positiv i sin funktion när kvinnan använder animusfunktionerna på ett korrekt och kreativt sätt, och är negativ när hennes attityd är felaktig. Rätt relation till animus innefattar att kvinnan erkänner hans existens, ger honom plats i livet och för en dialog med honom som om han vore en inre make. I erkännandet av animus innebär det förnimmandet av realiteten i det autonoma omedvetna. Erkännandet av projektioner när de inträffar, eftersom anmius benägenhet att dyka upp i en form av projektion på en yttre man är speciellt stor när kvinnan inte upplever animus som en del av sig själv. Projektioner som dessa har inträffat när kvinnan övervärderar eller undervärderar en man, speciellt om han upplevts som fascinerande. Kvinnan måste bereda plats för animus för att kunna betrakta honom som verklig. En kvinna som ignorerar livets objektiva sida, speciellt utvecklingen av sina intellektuella och andliga sidor, kan enligt Sanford räkna med en frustrerad animus som beter sig besvärligt och djävulskt. Kvinnan behöver ett eget liv utanför den personliga sfären av make, familj och älskare. Viktigt är dock att även om hon har maskulina mål i världen- i yrkesmässiga och akademiska banor- så behöver hon vara medveten om sig själv som en person med en feminin själ som också förkroppsligar en maskulin princip. Sanford menar att när kvinnan kan skilja mellan sig själv som kvinna och sin feminina själ å ena sidan- och animus som en maskulin, särskiljande kraft å den andra sidan- behövs dialogen. Animus kan först upplevas som en röst inom kvinnan, med en självständig kedja av idéer och tankar. Denna ström av tankar och idéer kan personifieras som hennes egen inre make
enligt Sanford. Eugene Pascal
 beskriver att animus roll är att väcka en kvinna från trögheten i moder-jord medvetandet och förmå henne att utveckla ett tryggare marsinspirerat och solärt självmedvetande. ”Kvinnoaspekten” i henne bör inte försvinna, och Pascal menar att det finns många mytiska gudinnor såsom Hestia, Athena, Artemis, Demeter m.fl. som kan verka och fungera som modeller för oberoende och visa kvinnan vägen, eftersom dessa gudinnor lever i kvinnans psyke i väntan på att bli erkända och få skrida till handling. Vid sidan av detta behöver kvinnan också få modeller i det verkliga livet, med början från spädbarnsåldern för att aktualisera de gudinneegenskaper som finns medfödda i henne. Om dessa modeller inte finns i familj eller släkt, måste kvinnan på ett mer medvetet sätt leta reda på dem bland vänner, lärare eller i litteratur och filmer. Om kvinnan är passiv i detta avseende menar Pascal att det endast leder till en ännu större passivitet. En assimilerad och medvetandegjord animus ger kvinnan kunskap om logos natur- en mer differentierad kunskap, förståelse och en djupare och mer andlig mening med livet.


5.5 Förälskelse, Sexualitet och Kärlek

Om både en kvinna och en man projicerar sina positiva bilder på varandra samtidigt, bildas till synes ett förhållande som kallas för förälskelse, som innebär en ömsesidig fascination. Eugene Pascal
 förklarar att vi aldrig dras till det motsatta könet i största allmänhet, utan dras till vissa individer som vi vanligen brukar kalla ”vår typ”. Dessa typer är kopplade både till personlighetstyperna (tänkare, kännare etc.) och de över och underordnade funktionerna därvid. Pascal menar att vi till en början upplever aspekter av vårt omedvetna utanför oss själva i projicerad form. En man söker vissa feminina aspekter hos sin flickvän och fru, medan en kvinna söker vissa maskulina egenskaper hos sin man eller pojkvän. Jung menade att dessa eftersökta egenskaper inte bara utanför oss själva, utan också fanns som inbyggda fasetter i vårt omedvetna psyke.


Sanford
 beskriver att när kvinnans animus och mannens anima förälskar sig i varandra sker den kraftigaste förbindelselänken via det omedvetna. De relationer som grundas enbart på förälskelse kan dock aldrig bli varaktiga, enligt Sanford. Han menar att ”vara kär” är ett himmelskt tillstånd- inte ett mänskligt. När människor försöker tillskansa sig gudars privilegier och leva i någon sorts förälskelsetillstånd- till skillnad från verklig kärlek- försöker det omedvetna att bryta sönder detta. Förälskelsen klarar inte att utsättas för vardagens och verklighetens prövningar. Ju verkligare parterna är för varandra som människor, desto mindre möjligt blir de för de magiska bilderna att förbli projicerade på dem. Sanford menar att anima och animus har ett starkt inflytande på våra val av äktenskapspartner. Då dessa figurer projiceras på det andra könet har de ofta ett avgörande inflytande på vilken man eller kvinna vi väljer. En anima-besatt man med ett svagt jag och en kraftfull häxliknande anima-figur, väljer omedvetet en dominerande, animus- behärskad kvinna. I detta kan han agera ut sin inre situation i en yttre relation. En kvinna som domineras av en kritisk och fördömande animus faller förmodligen för en man som dominerar och kritiserar henne. Detta är förklaringen till att så många osannolika äktenskap ingås och visar också på att vi inte har något fritt val om vi inte är psykologiskt medvetna personer enligt Sanford. Dock visar valet av livspartner på något inom oss själva, partnern representerar något som vi behöver förstå om oss själva. Våra osynliga partners lägger därmed ofta en förbisedd dimension till vårt val av livspartner.


Sanford menar att människan ibland inte gillar att ersätta fantasins lockelser med verkligheten. Istället håller människan hellre utkik efter den perfekta kvinnan eller mannen som passar idealbilden, och som blir illusionen om ett rikt och tillfreds liv. I de fall en relation grundas på projektioner saknas den mänskliga kärleken, och när vi är kär i någon som vi inte känner som person attraheras vi av att han/hon speglar guden eller gudinnan i våra hjärtan. Detta kan liknas med att vara kär i sig själv, snarare än i den andra personen. Verklig kärlek börjar när en person lär känna, tycker om och respekterar den andra människan som hon eller han verkligen är, enligt Sanford. Han beskriver också att ingen människa kan tävla med gudar eller gudinnor i all deras lysande prakt. När vi ser personen som vi förälskat oss i som hon/han verkligen är kanske en mer tråkig och ointressant människa kommer fram. Detta beror enligt Sanford på att vi alla människor överlag är ganska ordinära. När människan går från den ena förälskelsen till den andra- sökandes efter den eviga slutgiltiga förälskelsen- menar Sanford att ingen beständig kärlek kan utvecklas. Att älska innebär att ha realistiska förväntningar på den andra personen, och också att ta ansvar för sin egen lycka eller olycka och inte klandra den andra för besvikelser och sinnesstämningar. Sanford betonar att verkliga relationer är svårt, men det är endast på detta sätt som vår förmåga att älska och mogna kan utvecklas. Han betonar också att projektioner i sig inte är någonting negativt. Projektioner av animus och anima kommer alltid att finnas, helt naturligt. Eftersom animus och anima lever i vårt psyke kommer vi aldrig att kunna undvika dem helt. Varje gång en projektion sker, får vi också en ny möjlighet att lära känna vårt inre och våra osynliga partners. De flesta kärleksförhållanden börjar med ömsesidiga projektioner, och projektionen i sig är varken bra eller dålig enligt Sanford. Det är istället vad vi gör med den som är intressant och räknas.


Den sexuella, magnetiska kraft som vi känner när animus och anima projiceras, leder till starka psykologiska band till den som bär projektionen. Detta fenomen kan vara störande i en längre relation, t.ex. ett äktenskap. Ibland faller den också på en person utanför äktenskapet, speciellt om det sexuella samlivet i ett äktenskap blivit rutin. De sexuella fantasierna kan börja kretsa kring andra, och vissa människor kan dra slutsatsen att de inte längre älskar sin partner eftersom de nu är kära i någon annan. Sanford hänvisar till skillnaden mellan att se äktenskapet som en ”frälsning” alternativt ”välbefinnande”. När vi inleder äktenskapet genom att se det som ”välbefinnande” innebär det att vi gifter oss i tron om att det skall leda till tillfredsställelse, lycka, frid och fullkomlighet. Att istället se äktenskapet som ”frälsning” menar Sanford ger större möjlighet till utveckling och individuation, eftersom två människor i ett äktenskap törnar emot varandras omedvetna. De kan tillsammans arbeta med det omedvetna förhållandet i sin relation, och därmed vilar äktenskapet på en solidare grund. När en part i äktenskapet börjar ha sexuella fantasier om andra, bör man försöka se till den underliggande meningen. Sanford betonar vikten av att försöka förstå fantasierna snarare än att förkasta, eftersom fantasierna också innehåller mängder av viktig, psykisk energi som kan innehålla flera relevanta budskap. Sanford menar att många män har en passiv Eros, och ser i dessa fall på sin partner mer som mödrar och hushållerskor än älskarinnor och livskamrater. Detta leder i längden till att dessa män förblir outvecklade i förhållande till känslor och relationer. Animas funktion blir i dessa fall att ”skaka om” mannen och röra om i grytan. Dock kan det också vara så att mannen och kvinnan är gifta med fel person men varit ovilliga att inse detta, men det sannolika är enligt Sanford att anima anstränger sig för att få uppmärksamhet. Att försöka att dra tillbaka projektionen- förstå attraktionen och fascinationen- och istället se bilden utifrån det egna projicerande psyket kan vara till god hjälp. Anima kan också uppträda i ”dubbel form”, där den första animabilden drar mannen till hem, familj och hustru. Den andra animabilden drar mannen till det som finns utanför detta, dvs. emotionella upplevelser utanför hem och familj sfären. Animas mål blir att förhindra att mannens eros blir alltför passivt, förnöjsamt och stagnerat.
 Oavsett om det gäller en man eller en kvinna är det dock viktigt att komma ihåg att när anima/animus väcker erotiska tankar, är den underliggande kraften bakom dem – driften av det omedvetna att få kontakt med det medvetna. Personligheten representeras i det omedvetna bildspråket, av en stor kärleksaffär. Sanford menar att som huvudregel kan man säga att det som vi längtar efter sexuellt är en symbol för vad vi behöver för att bli hela människor. Sexuella fantasier kompletterar jagmedvetandet på ett sätt som visar mot helheten, och genom att förstå den symboliska meningen i våra sexuella fantasier kan besattheten minska. Vi kan istället för att bli drivna och behärskade av de sexuella fantasierna skapa en högre medvetandegrad om dem. Sanford beskriver att det vanligaste exemplet på hur en sexuell längtan visar vad som behövs för att uppnå helhet, är den sexuella åtrån mellan en man till en kvinna och hos en kvinna till en man. Bilder av en kvinna förekommer i en mans sexuella fantasier, eftersom hon representerar hans saknade halva och den andra sidan i hans personlighet som han behöver för at bli fullständig, och tvärtom för en kvinna. Den sexuella längtan innehåller längtan efter kropparnas möte, längtan efter intimitet och närhet med en annan person, men utöver dessa aspekter finns alltså också en andlig och psykologisk mening i vår sexuella längtan enligt Sanford. Han menar att sexuella fantasier vanligen är komplexa, och vi har inte bara en längtan efter kvinnan eller mannen utan bär också på fantasier om föremålet för vår längtan på ett speciellt sätt. Alla möjliga romantiska fantasier kan finnas med i åtrån, och även fantasier om förförelse och våldtäkt är vanliga enligt Sanford. Ett exempel som Sanford tar upp var en man som alltid måste kyssa sin kvinnas fötter innan han kan genomföra ett samlag. Det visade sig också att han i stor utsträckning identifierade sig med sitt intellekt och hade utvecklat en arrogant maskulinitet. När han böjde sitt huvud för att kyssa kvinnans fötter, böjde han symboliskt sitt huvud. Han tvingades att symboliskt utföra det han behövde göra för att bli en hel människa genom att ge upp sin maskulina arrogans, offra sitt intellekt och dyrka de feminina sidor som han tidigare nedvärderat. Fantasier hos medelålders män om sexuella förhållanden med yngre kvinnor är också vanliga enligt Sanford. På ett djupare plan uttrycker dessa önskningar mannens svårigheter med att inse och acceptera att han håller på att bli gammal, och han bär genom sina önskningar också en vilja att bromsa årens framryckning och längtar efter pånyttfödelse och evigt liv. Genom att granska detta och den kontakt med det omedvetna som anima ger, kan individuationsprocessen befrämjas enligt Sanford. Han menar också att dessa fantasier är opersonliga- de verkar inom oss helt oberoende av varje känslomässig eller personlig relation till en särskild individ som en slags opersonlig sexualitet som både kan och inte kan förenas med personlig känsla eller känsla för en sexuell partner.


De sexuella fantasierna har så mycket symbolik att de ibland kan kallas för ”individuationsfantasier”. En nedsättande attityd till olika sexuella fantasier från en terapeut, skapar enligt Sanford isolering, skuld och hämningar och hindrar patienten från att mer öppet undersöka betydelsefulla psykologiska processer. Hur den sexuella energin som uppväcks vid fantasierna skall hanteras är en svår fråga enligt Sanford. Hur, var och när sexuallivet skall utlevas hr alltid varit ett socialt och moraliskt komplexfyllt problem, och olika kulturer har haft olika attityder. Den kristna kulturen har i allmänhet haft en restriktiv inställning till sexualiteten, och detta har lett till att vi ger våra barn en känsla av att sexualitet är något fult samtidigt som vi ger ungdomar tillfälle att experimentera med den fascinerande instinkten. Sanford menar att varje psykoterapeut hör historier från sina patienter om sexuella erfarenheter, insvepta i skuld och hemlighetsfullhet som barnet dolde för sina föräldrar i rädsla för straff, eller av en känsla av att göra någonting orätt. Resultatet har därmed blivit att sexualitet associeras med skuld, vilket skadat mångas driftliv enligt Sanford. Indianer i Amerika har i stället betraktat sexualiteten som något oskyldigt och naturligt, men där ungdomar vaktats noga innan den rätta tiden var inne. Sanford menar att mycket psykologisk skada har undvikits på detta sätt. Idag har kristna restriktioner lämnat plats för frihet, och där det förr fanns många restriktioner finns nu inga alls. Sanford uttrycker detta som att ”förstoppning lämnat plats för diarré”, men där det ena aldrig kunnat bota det andra. En överdrivet öppen sexualitet, utan hänsyn till romantik, personliga relationer och psykologisk förståelse skadar det andliga livet lika mycket som för många restriktioner skadar driftlivet enligt Sanford. En individ med ett skadat driftliv kommer förr eller senare att lida i det andliga livet, samtidigt som en individ med ett skadat andligt liv också får lida i driftlivet. Det sinnliga och det andliga är inte två skilda realiteter utan förkroppsligar samma mysterium, och samtidigt som det andliga livet kan förhöjas genom den fysiska sexualiteten, kan den sexuella spänningen och kvaliteten höjas genom en förening av den fysiska instinkten och en andlig, utvecklad medvetenhet. Sanford menar också att om de sexuella fantasierna blir tvångsmässiga eller om våra verkliga viktiga relationer förstörs av att fantasierna förverkligas, behövs särskilda ansträngningar för att få energin i dessa fantasier att nå ett högre plan av vårat medvetande. Vi behöver då psykologisk hjälp för att tolka den symboliska meningen.


Sanford menar att den kristna synen på äktenskapet är baserad på den arketypiska bilden av Coniunctio, där kyrkan betraktar äktenskapet som en framställning på det mänskliga planet av det gudomliga mysteriet med Kristi förening av själen. När kyrkan pekar på skillnaden mellan Kristi förening med själen å ena sidan och det mänskliga äktenskapsförhållandet å den andra, har kyrkan hållit fast vid en betydelsefull distinktion mellan gudomlig och mänsklig dimension i kärlek enligt Sanford. Coniunctio är en del av kyrkans skatter, men svårigheten ligger i att kyrkan de senaste århundradena har förlorat sitt ursprungliga samband med det mänskliga psyket. Sanford menar att den nuvarande förnekelsen från kyrkans sida om psykets realitet är olycklig, eftersom föreningen mellan Kristus och själen inte kan fullbordas om själen förnekas och förtrycks. Våra osynliga partners måste få vara med när vi träder in i det inre livet, och måste också vara erkända som psykiska realiteter. Sanford menar att ett av de skäl som kyrkan har haft till att vägra erkänna det omedvetnas existens, är fruktan för sexualiteten. Sanford tar med detta upp flera exempel, t.ex. Augustinus tankar om kvinnan som djävulens port och Jeronimus tankar om sexualakten som en skymf då den helige ande lämnade rummet när två personer hade samlag. Kyrkan har uttryckt stark fruktan för det kvinnliga, det jordiska och det sensuella. Sanford menar att kyrkan med detta ställningstagande separerat på himmel och jord, på ande och materia och på själ och kropp.

Kyrkans ursprungliga avsikt var att bevara och rädda mänsklighetens svårvunna andlighet från att gå förlorad i ett hav av sensualitet. Ande och lekamen och materia och ande är inte så lätta att försona och det ena slukar lätt det andra. Kyrkan kände därför att tyngdpunkten måste läggas på människans andliga utveckling, vilket har lett till ett förnekande av helheten och gått från ett överslag till ett annat. I vår västerländska kultur har vi därför en ständig pendling mellan ytterligheter- andlig asketism på den ena sidan och sensualitet på den andra. De andliga värderna har dock inte förverkligats genom att undertrycka sinnena, eftersom man ofta når det andliga just genom sinnena. Ibland växer det också fram en andlig utveckling som behöver sensuell kärlek för att grundläggas och bli substantiell. När man undviker att undersöka konflikten mellan motsatserna och förnekar en sida i livet, skadar man helhetens andemening. Sanford menar dock att det är underligt att kristendomen så länge tolererat en lära om sexualitet, som hävdat att sexualitetens enda syfte och berättigande är fortplantning. En kristen förståelse för sexualiteten som ett uttryck för människans hunger efter fullkomning av sin personlighet och sina relationer vore mer förenligt med en religion som betonat Guds inkarnation i en jordisk människa enligt Sanford. Han menar också att det som behövs inte är ett förnekande av sexualiteten och eros, utan en rening av eros från egocentricitet, ägandebegär och omedvetenhet. Eros är inte identisk med sexualitet, men när sexualiteten förtrycks, förtrycks även eros. Eros är stark och mäktig, och är medelpunkten i allt mänskligt skapande och i all kärlek mellan människor och emellan människor och Gud. Eros ger hopp och värme åt människorna och är grunden till de uppoffringar som vi gör i våra liv. Faran ligger enligt Sanford i när människan gör anspråk i att lägga beslag på Coniunctio som sin egen privata egendom. Kristendomen borde därför inte kräva förnekande av sexualitet och eros, utan istället uppmana till högre medvetenhet om eros. Eros stora makt kan bli destruktiv om den är blind, och eros är blind så länge människan är blind och inte förstår sin egen natur. Eros behöver därför utvecklad medvetenhet för att nå sina rätta mål. Utan eros kan inte heller medvetandet utvecklas, och målet därmed inte nås. Sanford menar att vi kan tala om sexualiteten, projektioner och överföringar- men fortfarande är det största mysteriet av det hela- kärleken- olöst.


6. Fyra Exempel

I detta avsnitt har jag gjort fyra stycken intervjuer. Intervjuerna skedde per telefon och intervjuerna är i princip återgivna på sådant vis som informanterna själva berättat. Intervjuernas syfte är att tjäna som exemplifieringar till min senare resultatdel.

Jag har ställt följande frågor:


· Vad var det som du föll för/ varför ingicks äktenskap med din partner(s)?

· Vad fanns det för problem och glädjeämnen i äktenskapet? Vad handlade konflikterna om?


· Har du varit otrogen? Varför/ varför inte?


· Vad hände efter skilsmässan?


· Hur såg sexuallivet ut?


· Fanns det andra bilder av andra kvinnor/män under ditt äktenskap? (Detta kan också vara bilder av djur, färger, känslor, förnimmelser, fantasier etc.)


· Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag?


· Vad innebär kärlek, förälskelse och sexualitet för dig?


· Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv?


6.1 Kvinna 30 år ”Siri”

Gift vid 21 års ålder, frånskild vid 28 år. Tre barn. Studerar på universitet. Lever idag singel.


Vad var det som du ”föll” för i ditt äktenskap/ varför ingicks äktenskap?


Jag och min partner träffades på hans föräldrars pub genom gemensamma bekanta. Det var en blixtförälskelse från bådas sidor. Jag bodde vid denna tidpunkt i Sverige men vi pratade fort om att skaffa barn och gifta oss. Jag var också tvungen att gifta mig för att få uppehållstillstånd. Han föll förmodligen för mina ögon. Jag vet inte riktigt vad jag föll hos honom. Han hade humor och var charmig och han hade också utstrålning. Giftermålet var önskat men också tidigare än vi tänkt oss, vi hade inte tid eller råd att vänta.


Vad fanns det för problem och glädjeämnen i äktenskapet? Vad handlade konflikterna om?

Det fanns många problem under hela äktenskapet. Problemen bottnade i olika kulturer, och i mannens olika missbruk (sex, alkohol och spel). Det var ju hans spelmissbruk. Och varje dag var han ute på puben med kompisarna. Det började med att han när han inte var polis då var han aldrig hemma, satt jämt hemma hos sin kompis och drack öl och spelade spel. Jag blev ensam hemma med småbarnen. Jag köpte en playstation till honom för att han att han skulle vara hemma mer och det var han, men satt istället jämt framför sina spel. Alkoholen har alltid funnits med i hans familj som en naturlig del och hans föräldrar ägde också en pub. Detta resulterade i att drack alkohol varje dag vilket var svårt för mig att acceptera och förstå. Han tyckte också att det var kvinnans uppgift att ta hand om barnen och städa, vilket fick mig att känna frustration eftersom jag vill att man delar på ansvaret. Glädjeämnena var barnen och sexualiteten.


Har du varit otrogen? Varför/varför inte?


Nej.

Vad hände efter skilsmässan?


Jag kände en stor lättnad eftersom jag hade lyckats tagit mig ur det. Jag hade ganska mycket agg mot honom därför att han inte brydde sig och struntade i barnen.

Hur såg sexuallivet ut?

Det var bra men han betedde sig konstigt. Han onanerade framför porrfilmer och gick till prostituerade. Mellan oss var han varken eller- det var lika som man äter varje dag.

Fanns andra bilder av kvinnor/män under ditt äktenskap? (Även djur, färger, känslor, förnimmelser etc.)


Jag önskade mig att bli mer uppvaktad och att han skulle vara mer kärleksfull. Jag hade romantiska fantasier om att han skulle förändra sig.

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag?


Jag är idag singel och drömmer idag om att träffa en mogen och ansvarsfull man, som har gemensamma intressen som uppvaktar mig på ett romantiskt sätt och som gillar att hitta på olika saker.

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv?


Jag har lärt mig om vad som är relevant och ickerelevant i en relation, sedan har jag lärt mig att hantera konflikter på ett bättre sätt. Fått mer förståelse för andra och blivit mer ödmjuk, men jag vet också mer om vilken typ av relation som jag vill ha.

Vad innebär förälskelse, sexualitet och kärlek för dig?


Förälskelse innebär för mig den första tiden i en relation, när man blir upprymd av bara tanken på att få träffas. Förälskelsen är nödvändig för att det skall kunna bli kärlek. Sexualitet i ett förhållande är väldigt viktigt för att få fysisk tillfredsställelse och man kan inte heller vara närmare varandra än på ett fysiskt sätt. Kärleken i ett förhållande innebär att man älskar varandra och att två personer blir en, att man tillför varandra någonting. Man bryr sig om varandra och är mån om varandra, sätter inte sig själv först.

6.2 Kvinna 33 år ”Maja”

Lever idag singel med två barn. Har levt i ett längre samboförhållande 8 1/2 år och haft ett par kortare relationer. Arbetar inom missbruksvård.


Vad var det som du föll för/varför ingicks förhållande?


Jag vet inte … bara kändes. Jag har funderat på detta många gånger. Det kändes som vi hörde ihop. Jag kände samhörighet. Jag tyckte att han var fin … såg bra ut. Han spelade musik. Han hade väl lite samma mål med livet som mig och jag kände att jag skulle kunna tänka mig att skaffa barn med honom. Det fanns gemensam drivkraft framåt.

Vad fanns det för problem och glädjeämnen/ vad handlade konflikterna om?


Det handlade om precis allt … ofta bråkade vi om ekonomin … hushållsarbete … han var väldigt svartsjuk … Han bråkade jämt när jag kom hem från skolan eller från dans … han var så svartsjuk … handlade om makt och kontroll. Konflikterna ökade. Glädjeämnen … vi hade ett väldigt bra sexliv … vi var också väldigt roade av att lyssna på musik. Vardagen var spänd och laddad.

Hur förändrades du av förhållandet?

Svår fråga … Man accepterade vardagen även fast jag levde i ett dysfunktionellt förhållande. Om man lever så … människan är vanedjur … Kaoset blev vardag. När jag kom till en viss punkt kände jag att det var dags för en förändring … jag var tvungen att förändra mig själv … upplevde att jag inte kunde förändra honom. Jag gjorde en helomvändning av mitt liv.

Har du varit otrogen? Varför/ varför inte?


Nej, det var jag inte. I andra relationer har jag varit otrogen … men inte med honom. Man gör slut först och sedan kan man vara med andra. Dels för att jag tyckte om honom … sen var det inte heller ok. om han hade varit det. Om jag är riktigt kär i någon så vill jag bara vara med den personen … 

Hur såg sexuallivet ut?


Det var bra … det var det enda som var bra i vårt förhållande … Mycket kärlek och han var väldigt förstående under perioder när jag inte kunde ha sex, pga. tidigare traumatiska upplevelser kring sexualitet. Sexualiteten blev som en sammanförande del i förhållandet. Det var kärlek som fanns efter vi varit tillsammans.

Fanns andra bilder av kvinnor/män under ert äktenskap? (detta kan också vara djur, färger, känslor, förnimmelser etc.)


Det var … när han var normal … när han missbrukade hade han sjuka fantasier … då ville han att vi skulle vara tillsammans med massor av färgade män. När han var normal då var det ett ganska normalt sexliv där det räckte med oss två. Han kunde föreslå att vi skulle ha sexleksaker ibland, men jag var inte speciellt road av detta. Han var en fin och bra älskare.

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag?


Jag vill träffa en man … och jag går på date ständigt. Han skall först vara klar med sig själv … jag träffade nyligen en man som var nyseparerad efter 14 års förhållande … och han var inte klar med sig själv. Man kan inte inleda något efter så kort tid. Han skall vara fin … skall inte vara supersnygg … , men någonting som jag tycker är attraktivt. Kanske något speciellt i blicken … han skall ha ”det”- charm. Skall inte ha missbruksproblem … så vill jag ha en man som jobbar eller pluggar, som har ett mål med sitt liv. Han skall helst ha barn eftersom jag inte vill ha fler barn. Jag har ganska höga krav på en man har jag kommit fram till … han skall vara rolig … ha humor. Han skall tycka om djur och barn … eftersom jag har katter … inte vara svartsjuk. Han skall vara väldigt ödmjuk … och en aktiv människa som tycker om att hålla igång. Jag är så seg själv så jag behöver någon som drar igång mig. Jag vill ju hitta någon som jag trivs så bra med så att jag kan leva tillsammans med honom … ha någon att dela livsresan med. Självständiga liv men med ett gemensamt utrymme.

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv?


Jag har haft ganska många korta relationer som inte fungerat … jag har läst ”Samtal med Gud” som han handlar om att du måste veta vad vill ha innan du önskar dig något. Du måste visualisera för att få något. Jag har tänkte efter” En sådan här man vill jag ha”. Så har jag gjort i några andra situationer i livet också … tänkt mig in i. Det har växt fram … jag har alltid rusat fram … men jag har stannat upp och undrat ”vad håller jag på med?” Jag har gått på ett par nitar … dumheter … men man lär sig av livet … av sina misstag … både sina egna och andras … livet är för kort för att lära sig alla misstag så man kan kolla på andra också så slipper man göra alla själv … 

De kortare relationerna har inte fungerat för att jag blivit sårad … har haft svårt att släppa någon in på livet … någon part har avbrutit relationen … jag är ganska kräsen … jag har gått på ett par nitar … tänker inte ta det ”näst” bästa när jag kan ta det bästa … det skall kännas bra hela vägen … 

Vad är/innebär/ definierar du förälskelse, kärlek och sexualitet?


Förälskelse … det kan man ju bli ganska ofta … behöver väl inte bli så jättedjupt men kan gå över lika snabbt som det kom … Kärlek är när förälskelsen inte lägger sig. Den håller i sig. Sedan känns det mycket mer … mycket starkare när man är kär … Jag tycker inte att sex och kärlek är samma sak. Sex är en viktig del i ett förhållande … Om man är riktigt kär i någon så blir det ju bra sex. Om man är superförälskad vill man ju gärna ha sex … Är man riktigt kär så står man ju ut med saker … är man inte riktigt kär så har man inte samma tålamod. Kärleken övervinner allt tror jag … om det inte handlar om våld och missbruk.


6.3 Man 34 år ”Lasse”

Har levt i ett långvarigt förhållande som varade i 8 år, och ett flertal kortare. Lever idag singel. Arbetar inom IT och Telecom. Inga barn.


Vad var det som du ”föll” för i ditt längre förhållande?


Det var nog … ”Lisa” och jag har varit kompisar sen vi var 4-5 år, hon var syrrans bästa polare. Då växte man ihop … vi var kompisar i många år … sen började vi sova ihop … Bara kompisar till jag var 19-20 … Vi flyttade ihop när jag var 21-22 … Eller snarare hon kom och flyttade in … Ena dagen hade hon med sig tandborsten … nästa dag fler saker … jättegulligt hela tiden. Genom att vi känt varandra så länge så visste vi var vi hade varandra, vi visste vad vi tyckte om hos varandra. Hon hade också saker som var spännande som jag inte hade gjort och hon gillade också att resa, vilket jag inte gjort tidigare. Äventyrsgrejer. Vänskap som växte till kärlek. Dom andra tjejerna man träffat har man strulat med på krogen eller nätet, har inte känt dem och då har det inte hållit. Vi har varit för olika när vi började lära känna varandra.

Vad fanns det för speciella glädjeämnen och problem? Vad handlade konflikterna om?

Vi hade överraskningar för varandra, vi hittade på grejer för varandra på helgerna, åkte iväg och shoppade på helgerna … hittade på saker. Efter fyra år försvann detta. Vi hade det jättemysigt, bjöd in folk, åt middagar, ut och gå, grilla korv, fiska, titta på kalle anka på helgerna, åkte skidor … Vi hade mycket gemensamma intressen. I början hade vi inga problem, vi grälade aldrig första åren. Det blev sedan när jag började arbeta borta- då blev det problem. Hon tyckte att jag blev en främling som kom hem och hälsade på, var borta ibland fjorton dagar. Hon hade planerat andra saker när jag kom hem. Hon fick ett eget liv, jag fick ett eget liv. Vi växte isär. Tappade kärleken då man inte hade kontakt med varandra längre. Konflikterna handlade om att städa och tvätt. Jag var inte dålig att städa men hon var pedant. Hon blev tokig när hon fixat som hon ville ha det och jag kom hem och ändrade.

Hur förändrades du av förhållandet?


Jag blev mognare och mer ansvarstagande … jag blev mer tolerant som jag alltid varit. Mer lugn. Jag blev kanske också mer slarvig … för att hon plockade undan. Jag blev kärleksfullare … jag blev snällare. Hon hade också temperament och styrde. Skällde ut mig om jag inte gjorde som hon sa. Vi kompletterade varandra väldigt bra. Innan vi blev ihop var jag på krogen jämt, men när vi blev tillsammans blev jag hemmakille.

Har du varit otrogen? Varför/varför inte?

Jag har aldrig varit otrogen. Jag har inget behov av andra. Blir inte attraherad av andra, tänkte inte på tjejer när jag var ihop med henne. Jag var kär i henne och ville inte göra henne illa, hon var allting man hade, det bästa man hade.

Hur såg sexuallivet ut?

Mycket i början, men sista året nästan ingenting. I början var allting bra, vart som helst och när som helst. Levde inte ut de sexuella fantasierna med henne … därför att hon är lite för präktig … ordentlig … jag tror det. I början upplevde jag det på ett sätt, senare på ett annat. I början tänkte man mer på henne, men med åren tänkte man mer på sig själv. Det blev samma, samma.

Fanns andra bilder av kvinnor/ män under ditt förhållande? (Detta kan också vara bilder, färger, djur, förnimmelser, känslor, fantasier etc.)


Det var väl att få göra mer vildare saker … spontana saker … 

Man ville förändra saker … men hon ville mer ha lugn hemmakväll med dricka te … äta räkor … Nej … jag tyckte om att ligga och kramas och mysa … kanske lite mer vildare saker. Sexuellt sett har jag känt mig mer lössläppt i kortvariga relationer … Inte så konstigt egentligen … jag har ju känt henne (den långa relationen) hela livet. Blå förknippar jag med henne för hennes blåa ögons skull … Och rött eftersom vi hade en röd soffa och drack rödvin … 

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag?


Jag vill ha en stabil relation med en tjej som jag tycker om väldigt mycket och som jag kan bli kär i … men det blir man ju inte … jag blir det … först och främst letar man efter den perfekta tjejen som har samma egenskaper som en själv … grilla korv … plocka svamp … naturtjej … lite då och då … Stabil tjej som gillar att äta god mat och inte springa på krogen jämt … åka iväg och göra saker … åka utomlands ibland … 

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv?

Inte släppa kontakten med kompisar. Försöka jobba mer hemma. Istället för att hon kommer hem och är själv hemma … Vad jag känner att jag behöver lära mig och som är största problemet … är att försöka vara hemma mer. Jag kan inte säga att jag inte är kärleksfull … Jag kan inte säga att jag behöver vara det mer … kanske lite mer romantisk skulle jag behöva vara … göra mer romantiska grejer … 

Jag är inte svartsjuk … det skall vara 100 % åt båda håll … annars får det vara. … Skulle inte tycka om att det var en kille som började ringa hem om jag inte visste vem det var.

Vad innebär/hur definierar du förälskelse, kärlek och sexualitet?


Förälskelse är många ord … det är attraktion … respekt … ömhet … … längtan … … glädje … i alla fall i början … man blir så glad när man ser henne. Man vill göra mysiga saker … sitta och gulla … stänga av telefonen och dra ned persiennerna … Kärlek är allting … det är ju … Värme … varm i kroppen … man blir glad och pirrig … och mys och pys, blir glad helt och hållet när man ser den andra … tålamod är A och O. Allting byggs ihop … man måste vara tålmodig och kärleksfull … respekt och trohet. Hjälpa och stödja varandra i alla situationer- både bra och dåliga. Sexualiteten … måste finnas … … just nu krävs den … Helst ofta. När jag jobbar borta blir det inte så ofta … det blir en trötthet. Jag jobbar så mycket så jag är trött när jag kommer hem … det vore schysst om man vore pigg. Det är mysigt och skönt att få vara nära den man älskar sexuellt … kan ju vara nära på olika sätt … ligga och kramas … Skulle inte kunna klara mig utan sex i flera månader … 

6.4 Man 47 år ”Sven”

Denne man har varit gift och skild 3 gånger. Gifte sig första gången vid 25 års ålder. Det andra äktenskapet inträddes vid 31 års ålder och resulterade i tre barn. Det tredje äktenskapet skedde vid 42 års ålder och upphörde vid 45. Har akademisk utbildning, jobbar just nu heltid. Har haft relationer med ett trettiotal kvinnor.

Vad var det som du ”föll” för i dina äktenskap/ varför ingicks äktenskap?

Ja … Det var väl en kombination av fysisk attraktion … och ja … liknande intressen i det första äktenskapet. En sexuell attraktion … en kombination av dels hennes … ja intressen, intellekt. Ja attraktion … bestående av ansikte … ögonen, näsan. Och figuren då … he, he. Det var det första. Sedan fanns där en i mitt tycke i alla fall … en vaken … konstnärligt intresserad kreativ och drivande person. Det andra äktenskapet ja … det var … de två första äktenskapen den här riktiga romantiska kärleken den fanns inte där. Inte så framträdande i alla fall. Snarare byggde det på intellekt och sexualitet. Attraktionen byggde mer på sexualiteten och intellektet än den romantiska kärleken. Det andra äktenskapet handlade mycket om att jag såg en möjlig … ja … jag var själv mogen för en familjebildning och var klar med min utbildning och tjänade pengar. Förutsättningarna fanns. För att skaffa barn. Jag såg att det fanns en möjlig mamma. Jag hade en önskan om att reproducera mig själv. Det tredje äktenskapet … under en period av psykologisk kris som innebar en mognadskris och en livskris vid 42 års ålder. Skilsmässoskris efter mitt andra äktenskap … mognadskris plus personliga problem och medelålderskris. Då sökte jag en kvinna som … jag sökte en kvinna … en ny möjlig partner … men det blev en … mer av en ganska övergående kärlekshistoria som varade i två år. Den byggde inte på någon insiktsfull, långsamt utvecklad och successiv närhet eller kärlek. Utan en snabb erotisk passion. I allt väsentligt baserad på ja en … erotisk attraktion.

Vad fanns det för problem/ glädjeämnen? Vad handlade konflikterna om?


Det första äktenskapet … hon var en ganska dominant individ och var handlingskraftig. Och ibland … drog iväg … i en riktning som jag inte var nöjd med. Det blev en … jag tror att jag … detta var svårt efter jag var på utbildning i Östersund och i Nyköping och vi var ifrån varandra mycket och det blev … vi utvecklades åt olika håll och med olika inriktning. Vi levde mindre gemensamt … hon utvecklade ett starkt intresse för ridsport och hästar och jag spelade väl golf och motionerade och läste böcker och hade mer kulturella … och jag var liksom tvungen att följa henne i hennes framfart om vi skulle vara tillsammans. Det gjorde jag men så småningom tyckte jag att det gick ut över ekonomin på ett kostsamt sätt eftersom ridsporten var kostsam. Men vi gled ifrån varandra. För övrigt kan man ju tillägga att jag var ganska oerfaren vad det gällde långvariga relationer och så att jag var väl inte jättebra på att bearbeta situationen överhuvudtaget och mina känslor heller. Man kan säga att det första äktenskapet sprack på grund av … på ett sätt kan man ju se det som att ridsporten tog över ”Anitas” liv. Hon ville leva en helt annan typ av liv som inte hade funnit när förhållandet ingicks. Hästarna kom emellan. På ett djupare plan … jag var väl inte tillräckligt närvarande … uppvaktande … sexuellt uppvaktande och engagerad i henne. Styrkan i det andra äktenskapet var … tror jag … att vi båda ville skaffa barn … och en slags vänskap också. Svagheten var att den romantiska kärleken inte var tillräckligt livskraftig. Det handlar väl mer om vänskap, praktiskt liv och i viss mån sexualitet än om den förälskade och romantiska aspekten. Så småningom en ambivalens hos mig som avspeglades i t.ex. oplanerade eskapader från min sida med alkohol inblandat. Det var inte så att jag hade för hög alkoholkonsumtion så att jag var på väg att bli alkoholiserad men jag kom hem berusad vid ett par tillfällen vilket resulterade i en rädsla och osäkerhet hos henne, dessutom så hade jag ett platoniskt och några år tidigare hade äktenskapet fått sig en törn av att jag utvecklat känslor för en kvinnlig anställd, för en kvinna på min arbetsplats. Hon var datakonsult. Anledningen till att detta förhållande inte utvecklades … det handlade mycket om en inre resa som jag gjorde inom mig själv. En längtan efter den romantiska kärleken, den ”fullkomliga” kärleken. Är väl en dröm som många människor har närt. Slutklämmen på mitt andra äktenskap var att ”Solveig” inte kände sig älskad och förmodligen kände sig otrygg, och därför öppnade sig för att hitta en annan relation, och inledde en relation på sin arbetsplats. Det tredje äktenskapet baserades på erotik … erotiskt präglade helgträffar … det var ju en distansrelation präglad av intensiva erotiska möten och en hel del alkohol med mina mått. Konflikterna handlade t.ex. om barnen, tidigare partners, livsstil, värderingar etc. Slutklämmen på det äktenskapet var att konflikterna … ambitionen i början hos ”Asta” var egentligen lättsammare och mindre … hon hade en bild av en lagom engagerad och bekväm relation … inte något totalt engagemang som det utvecklades till med äktenskap och allt. Som giftermålet var ju mycket tror jag ett … Ett slags sagoslott … kärleks … romantisk vision. Och ett slags utlevande av romantiska drömmar, där det rationella fick stå tillbaka för det emotionella. Jag tror att vi båda var medvetna om att det var stor risk att det skulle haverera. Jag levde mycket för dagen vid denna tid och sket … och det fick bära eller brista … det spelade ingen roll.

Har du varit otrogen? Varför/ varför inte?

I mitt andra äktenskap så var jag ju otrogen på slutet … det var mera en äktenskapet gick ju på tomgång och jag det … det var en erotisk affär, mycket kortvarig affär. Det var ingenting … som jag övervägde att ha en seriös relation med … hon var väldigt psykologiskt … intresserad av personlig utveckling och psykologi och även hade ett öppet sinnelag och var också erotiskt möjlig och attraktiv som möjlig sexualpartner men inte som någon romantisk eller livspartner. För mig var hon inte det. Jag kan inte säga att det var en förälskelse … det var mer ett spännandemöte med en spännande personlighet och ett sexuellt möte. Hon var väl tre år äldre än mig … och det sexuella mötet skedde när i gränslandet mellan jourpass … helgjour. Hon var en person som jag träffade på en kurs i arbetslivet och märkte då att hon var intresserad. Hon var personalutvecklare … det fanns en … i det vakuum som var … det stiltje som rådde i hemmavarande äktenskap innefattande tre barn … så utgjorde hon någon slags projektionsyta för mina sexuella fantasier och frustrerade känslor. Jag tror inte att kände att jag kunde försvara otroheten inför mig själv … jag såg det som ett övertramp som var en besvärande omständighet, jag tycker inte att det är acceptabelt därför att det … ja det stämmer inte med mina värderingar. Jag bröt mot mina egna värderingar och det var ingenting som jag mådde bra av … dessutom anade jag att hon som jag var otrogen med förmodligen ville mer än bara ha en sexuell eskapad. Och det kändes inte heller bra. Kring själva sexualakten och penetrationen kände jag en stark sexuell åtrå som skedde hemma hos henne, och efter samlaget och utlösningen kände jag mycket blandade känslor som innehöll bland annat en skuldmedvetenhet mot ”Solveig” och ”Tina” (D.v.s. hon som jag var otrogen med) och i allmänhet så ville jag därifrån så fort som möjligt efteråt. Brytningen från ”Tina” skedde … Vi hade ingen uttalad överenskommelse om vare sig det ena eller det andra … det skedde bara genom att jag inte kontaktade henne … Hon visste ju att jag var gift. I situationen kring utlösningen kände jag … hon var mer som en frodig sexuell upplevelse. Det fanns inga tankar om att vi skulle … jag kunde inte se henne som en tänkbar partner annat än som sexualpartner på det här viset och ett visst tankeutbyte för sexuella … och en ganska sexuell laddad … jag tror att jag upplevde en slags kontroll över henne … en slags sexuell makt. En spänning i att exploatera den sexuella … hon var ju ingen dumskalle … hon räknade med vare sig det ena eller det andra. Utlösningen upplevde jag som sexuellt tillfredsställande … det kändes befriande, skön känsla men däremot följd av en komplicerad känsla eftersom jag inte kände några djupare känslor för henne. Får jag jämföra mig själv med ett djur i utlösningsögonblicket så skulle jag ha varit … det kunde variera ganska mycket … kunde vara allt från en hingst till en … snarare kunde jag väl känna mig som en liten … alltså hon kunde vara som en modersfigur.

Vad hände efter skilsmässan?

Den första skilsmässan … ja det var ju blandade känslor … det fanns om jag tar det negativa … det fanns krisreaktioner som yttrade sig oro, nedstämdhet, osäkerhet … det fanns känslor av misslyckande. Det fanns också en känsla av att det kändes … jag var så pass omogen och oerfaren … en känsla av att det var helt rätt. Det var väl inte den bästa relationen. Det gav nya öppningar framåt i tiden … jag kände mig dock tämligen omogen och ganska oerfaren både i relationer och kanske klandrade mig själv för olika saker. Det andra äktenskapets upplösning … både förhållanden hade sina likheter i att någonting inte var riktigt bra … ingen av relationerna kändes riktigt avrundade. Det har funnits saker som har varit bra och kompenserat … men … i grunden har det fattats en pusselbit som måste finnas där. Uppbrottet kring det andra äktenskapet … ja då hade jag ju levt i en ganska skyddad tillvaro ganska länge … och hade en familj som jag kanske tog för givet på något sätt. Samtidigt hade jag både dubier för mig själv och omkring ”Solveigs” upplevelser (hon träffade en annan) efter den platoniska affären för mig som hon fick vetskap om, så förstod jag att det kunde vara en avgörande erfarenhet för henne, vilket det nog i efterhand kan bedömas ha varit. Skilsmässan var trots min ambivalens svår … vi hade tre gemensamma barn … och ja vi hade haft en fin vänskap på många sätt som plötsligt efter en tids kris som upphörde, dessutom var jag bedragen och hon hade en längre tid en annan relation. Det ledde till en sammansatt kris, ett behov av att ta hand om personliga problem som hade funnits hela livet. Det var en prövning minst sagt för en man med min karaktär att vara ensamstående pappa och känna att barnen fjärmade sig från mig och samtidigt ett dilemma att försöka handskas med dem självständigt. Samtidigt som jag hade mycket problem med mig själv, och har fortfarande … kalla det för bristande mognad.

Hur såg sexuallivet ut i de olika äktenskapen?

Det första äktenskapets sexualliv var ganska trevande … tämligen … var väl inte speciellt … var inte särskilt erfaren … var inga extrema grejer … Det var det inte. Det var väl väldigt återhållet egentligen … sen vara vi ju ifrån varandra … som sagt var jag jobbade ju i östersund och det blev avbrott. Och det var väl inte … vi utvecklades ju också åt olika håll och jobbade väldigt mycket och sexlivet blev sämre mot slutet … Det andra äktenskapet var väl … jag tror att det gick … det var ju ganska intensivt sexliv … men sen det blev avbrott för barn … för barnens … det föddes ju tre barn … vi höll väl på i och för sig och hade sex … inte så många avbrott … kanske kan beskriva det som att … det gick mycket i perioder med intensivt sexliv och andra perioder med … men även i det förhållandet så avtog det ju efterhand … vi kunde väl inte … vi gjorde väl inga spektakulära saker … tittade på porrfilm … inget speciellt. Det hände att vi såg porrfilmer. Det hände att vi filmade med videokamera … vi hade samlag på udda platser … t.ex. museer … utomhus på olika platser … även vid något tillfälle med någon som tittade på som tyckte det var spännande. Där kunde jag också känna en ambivalens inför henne … jag kunde inte känna den totala hängivenheten … det märker jag genom att jag t.ex. inte vill genomföra oralsex. Det hade jag ingen längtan eller dragning till … obehagliga känslor … inte helt bekväm med hennes kropp … jag kände någon slags obehag inför hennes intimaste delar.

Det tredje äktenskapet … var ju ett i huvudsak sexuellt förhållande där mycket kretsade kring sex … var väldigt överdrivet sexualiserat … det var ju total slagsida mot det sexuella … det fanns väl inte så mycket annat … ja vi såg inte på porrfilmer … ”Lisa” drev på att vi skulle in på sexsajter på nätet och försöka hitta en kvinna … ja, hon ville ju ha en anledning att jag skulle vara tillsammans med en annan kvinna vilket jag också var … ja … vi kunde ju älska utomhus eller i naturen … ja … just det … med henne hände det också … det hände att vi köpte herrtidningar … jag har för mig att … vi höll också på porrklubbar … och ställen där de sålde sexleksaker … Kulor och löspenisar … ja. Där kände jag … hon var ju väldigt erfaren … jag kunde ju snarare känna en känsla av att ”Lisa” … där kunde jag känna mer av kåthet och en längtan efter att utföra oralsex.

Fanns andra bilder av män/kvinnor under ditt äktenskap? (även färger, djur, förnimmelser och känslor)

Klart det fanns massor av känslor och fantasier … men jag vet faktiskt inte … Det kan ju vara till exempel … dofter tycker jag … men jag vet inte om jag fantiserat om färger … kanske situationsbetingat … Att fantisera om att vara en hingst kan väl de flesta män identifiera sig med … Fantasier handlar för mig mycket om att tänja på gränser och i viss mån och i mitt fall handlar det i viss mån om makt och kontroll … jag älskar att se … men jag kan väl drömma … det kan ju vara skönt att knulla mot en ladugårdsvägg … Om något fantasimässigt … är det nakenhet och utomhus och den frihetskänslan som hänger ihop med det … kanske på landet. Jag har nog personligen inte så mycket drömmar om stora grupporgier och flera samtidigt … kanske en eller två personer till med … 

Vad drömmer du om idag? Hur ser din relation ut idag?

Jag tror att jag har en relativt … jag inbillar mig i alla fall att … ganska bra bild av … ganska bra verklighetsförankrad bild av vad en relation kan vara … vilket inte innebär att jag blivit cynisk besviken … men blivit medveten om att man inte kan så att säga kan förvänta sig en gränslös, kravlös kärlek som jag kanske förväntat mig tidigare i livet och som jag kanske omedvetet … förväntade mig … nu har jag nog en mer nyanserad bild … därmed inte sagt att jag inte tror på kärleken … men jag uppskattar nog en ganska vardaglig … jag förstår att ja, det är ett givande och tagande … jag förstår att jag måste ge någonting … jag förstår att jag måste ge … jag kan inte bara … och det är väl något som känns … så tycker jag att det är trevligt att kunna ge någonting … inga storslagna saker … att också ställa upp på andra drömmar och önskningar … känns roligt. Sexuellt så tycker jag väl att … sexualiteten blev väldigt viktig efter den sista skilsmässan … så var den också överdramatiserad … men jag tycker att sexualiteten är viktig. Nödvändig. Om det inte funkar. Det är det intimaste. Det är ändå där som en slags innerlighet och energiutveckling.,. kärleken får sin … manifesteras på ett viktigt sätt. I min nuvarande relation med en signifikant yngre kvinna så kan det ju finnas en oro för att inte räcka till på sikt … men annars så tycker jag att det är … känns … jag har den innerligaste relationen till henne … jag tycker att jag har … vi har bråkat väldigt mycket men … jag tror … men jag tror att vi kan alla benen till vår relation … och sen så var det någonting … Om den nuvarande relationen … ja där känner jag en fullständig sån där reservationslös längtan efter henne och hennes kropp och det bara är jätteskönt att vara med henne på alla sätt. En bit av det hela är att jag är ganska känslig för … vad skall jag säga … för ofräscheter … Vad skall man kalla det … neurotiskt … inte helt lätt med tidigare … kladd och lukter och sånt. Och ja … därför är det så väldigt okomplicerat med henne eftersom hon är så fräsch och fin på alla sätt. Jag drömmer om en … nej … man vi bor ju inte ihop hon och jag … jag drömmer om att vår relation skulle kunna utvecklas skulle kunna utvecklas … och att alla problem med otryggheter … att vi skulle kunna få bukt med det. Att vi skulle kunna utveckla vidare alla sidor i vår relation … Jag tror inte jag har några orealistiska förväntningar på henne … jag känner mig väldigt … Jag skulle känna mig väldigt tillfredsställd med livet … och jag skulle känna mig väldigt nöjd med tillvaron. Jag är ganska nöjd med min tillvaro i övrigt nu … nöjd med det mesta. Mitt största problem just nu är ledproblemet. Som skapar en viss osäkerhet. Ja … jag vill gärna hålla på med den sport jag gör … men i grunden är det inte något livsavgörande problem … efter en lång resa så känns det som om pusselbitarna börjar komma på plats … jag har börjat hitta min roll … hittat min roll i samhället. Det betyder inte … jag känner stor nyfikenhet inför livet … det finns väldigt mycket kvar att utforska och utvecklas … skulle gärna vilja få vara frisk och ha hälsan kvar. Jag drömmer om en trygg och stabil relation … men trots denna trygghet och stabilitet inte tråkig. Att det finns en nyfikenhet och engagemang att vilja utveckla den. Jag vill inte leva i en död relation. Jag vill trivas. Älska och få vara älskad. En relation som är så fri som möjligt och där man kan vara så öppen som möjligt om sig själv … för att man är trygg och accepterad för den man är. En lekfull vuxenrelation.

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv?


Ja … jag får väl ta dem i tur och ordning. I första relationen … den första längre relationen där jag levde med någon … jag var otroligt oerfaren … Jag kan ju vara en dominant person på vissa sätt … men jag fick ju lära mig i den relationen att det t.ex. finns andra som är mera drivande och som förmår … och jag kanske konfronterades med … jag drev ju min yrkeskarriär … hon drev på andra fronter … jag fick väl möta en individ och en kvinna som var väldigt drivande … vad lärde jag mig mer i den relationen … det var nog mer … hon var ju … hon tittade ju mycket uppåt och hade mycket respekt för ”the upper classes” … jag fick lära mig om stil och karaktär av henne. Man gjorde ju alltid saker med stil … Det var ju mycket om … det kanske var lite allmänt om … ja … fick väl lära mig vad det innebar att ha en svärmor och en svärfar som inte är alldeles lätta att ha att göra med när jag själv är så omogen att ha att göra med. Det var en erfarenhet. Men jag tror att jag blev dominerad i viss utsträckning … på ett sätt som … ja. Jag vet inte om jag lärde mig så mycket mer … jag lärde mig att rida. Vad det gäller hem och sånt … vet jag inte om jag lärde mig så mycket av henne … matlagning och sånt … jag tror på ett omedvetet plan … när jag själv är engagerad och tycker är något är viktigt … hon var ett exempel på en drivande person. Hon var inget föredöme när det gäller myspys eller trivsel … hur man ordnar det mysigt eller trivsamt i tillvaron. Det kan jag inte säga hon var. Intellektuellt möttes vi … vi båda tyckte om … och hade ett visst konstnärligt intresse … men hon är ingen intellektuell person … hon är en handlingsmänniska … en liten social streber … på ett sätt som inte jag var eller önskade eller passade för. Det andra äktenskapet … var jag ju … har jag ju ett antal år delat år delat föräldraskapets vedermödor … utbytt tankar och åsikter … kan inte avgränsa vad hon har gett mig … vi tänkte ganska lika … hon gav mig en inblick i en tysk värld … och katalogiserade gamla skolkunskaper som kom till sin rätt. Jag fick … där fick jag erfarenheter. Tidigare fruns familj ”sjuk” på ett annat sätt än min egen. Men denna frus … båda familjerna var ganska småborgerliga … men jag fick inblick i ett sätt att umgås som jag bedömer inte fanns i tidigare fruns eller min egen familjs sätt att umgås. Detta var ganska normalt … att umgås och ha sina relationer. Jag tror att det … jag hade ju min egen personliga erfarenhet som var ganska speciell … i den relationen var jag lite mer dominant … jag hade ett slags övertag i denna relation. Inget som jag missbrukade mer än på slutet … när jag var ute och drack. Det var ju inte ”stup i kvarten” men ett par gånger. Vi semestrade ofta i Tyskland och jag fick kontakt med ett annat land … dess kultur och dess människor … det är en viktig aspekt av det hela. Annars så … jag tyckte vi delade … jag hade ganska anspråkslös och inte så storstilade behov av statusprylar som det varit med den tidigare frun. Det var ganska åldersadekvat … jag blev flerbarnspappa … graviditeter och förlossningar … familjebildningserfarenheter … I viss mån också … inget speciellt … de flesta som har några år på nacken har ju tidigare relationer. Det blev nog väldigt klart för mig … betydelsen för mig av den romantiska kärleken och vad frånvaron av den kunde ställa till med. Man kan inte bygga en hållbar relation … man kan inte bortse eller lura sig själv för att det passar eller är bekvämt.

Det tredje äktenskapet var ju … erfarenheten av det … det var att det är klart att man kan välja att ta en åktur på en karusell … men det brukar sluta med att kastas av … räkna med att man blir avkastad … inte bygga några luftslott utan att lita på sitt sunda förnuft samtidigt kan det ju också bidra till livserfarenhet och behöver inte innebära att man ångrar sin karuselltur … beror på vad man har för psyke. Sen var det också … jag fick också erfarenhet om hur mysigt det kan vara med sex. Något som man inte prioriterat tidigare och som kommit i skymundan … Efter andra äktenskapet insåg jag att man inte kan bortse från den romantiska kärleken men med den också hänger också sexualiteten- den tillfredsställande sexualiteten- ihop. Man kan ju säga att … jag har fått delar av en fullvärdig relation men har inte fått ihop allt i en relation … men man kan kanske inte få ihop allt i en relation … man kan inte tro att man kan få den ultimata relationen. Det tror jag inte man blir lycklig av … jag tror att man skall uppskatta det positiva och vara tacksam för det … om det inte är helt … I det andra äktenskapet fick jag erfarenhet om kvinnors sexualitet som sexuella varelser … jag fick en bättre känsla om kvinnor som sexuella varelser. Jag fick också erfarenhet som jag behövde som … Fick också under en längre tid vara med om en relation som satte mig på prov på olika sätt … på ett mer påtagligt sätt känslomässigt … där jag fick kämpa känslomässigt … det var ju en ny erfarenhet … de tidigare relationerna hade inte varit så stormiga … Kommer jag senare att få viss nytta av i min nuvarande relation … Jag hade i alla fall erfarenhet av detta i nuvarande relation när jag åkte in i en betydande turbulens.

Vad innebär kärlek, förälskelse och sexualitet för dig?


Förälskelse det är ju … det är för mig … handlar mycket om nyhetens behag … mycket kemi … en slags psykos. Det är ju ett underbart tillstånd men jag ser det ju som ett mindre begrepp än kärlek … ett snävare begrepp än kärlek … förälskelse är ju någonting i vardande som just föds … som skapar visioner av kärleken … om kommande kärlek. Likaså vill jag … jag kan ju inte … jag tror att det är så … sexualiteten är mer separerad från känslorna hos männen … den tillfredställande sexualiteten … den fullkomliga sexualiteten ingår i kärleken. Men man kan också ha sexuella erfarenheter som inte har något med kärlek att göra. Biologiska drifter … pockande behov … det kan ju vara skönt. Det är ju dock tommare än sexualitet som finns inom ramen av en kärleksrelation. … där tycker jag t.ex. som par som fantiserar om att tänja på gränserna så rör man sig utanför kärlekens sexualitet … mot en sexualitet som exploaterar sexualitet som sådan … som inte lägger tyngdpunkten vid kärleken. Vill inte förkasta det, det kan ju vara en erfarenhet … sexualiteten och förälskelsen är ju … blir ju passion. Det är klart det ryms inom kärleksbegreppet. Förälskelse och sexualitet behöver ju inte överlappa varandra. Jag har ju upplevt platoniska förälskelser också … men jag … tycker kärlek … för mig är kärlek en längre erfarenhet … kärleken har fått silas genom ens temperament och bedöms vara fullvärdig på något sätt. Man kan ju också se kärleken ur ett tidsperspektiv … den snabbaste kärleken behöver ju inte vara den bästa … där kan man ju se olika bilder framför sig. Men kärleken är ett sådant vitt begrepp … För mig är kärleken i ett vidare perspektiv en attityd av … kalla det för en positiv varm känsla inför hela tillvaron … och allting som finns i tillvaron. En respekt för livets … för livet som fenomen. Att man intar en ödmjuk … ett ödmjukt förhållningssätt till den mystiska tillvaron, till mysteriet livet. Att man vårdar sig om allting … det innebär att behandla omgivning med respekt och att ta hand om sig själv med respekt. Inte att man inte kan tänja på sig … att man gör saker som är värdigt. Å andra sidan är det inte nödvändigt … men då finns det risk att man känner skam, förakt och skuld inför sig själv. Så när jag säger det bästa sättet … när jag lyssnar på mig själv … om man skall kunna kärlek till sig själv så … så handlar om balans … att kunna se sig själv i ett större perspektiv … att kunna reflektera över sig själv … ha en ganska god självinsikt. Men kärleken … det finns många olika … en oändlig mängd … för varje konstellation av människor … kärlek till djur … barn … föräldrar … kärlek till människor till sitt land … till sin hembygd.

7. Analysdel


Vad var det som du föll för/ varför ingicks förhållande alternativt äktenskap med din partner?


I ett fall- för ”Siri”- skedde en ”blixtförälskelse från bådas sidor” där giftermålet var önskat men också skedde fort eftersom ”vi inte hade tid att vänta”. Jag tolkar detta som att det var både förälskelse, men också praktiska omständigheter som gjorde att äktenskapet inleddes.


För den andra kvinnan- ”Maja”- handlade det mycket om samhörighet och att det fanns liknande mål och drivkraft framåt. I en av männens fall- ”Lasse”- var det främst en djup vänskap som gjorde att förhållandet utvecklades- ”vänskap som växte till kärlek”. Den andre mannen- ”Sven”- beskriver främst kvinnornas specifika egenskaper. I det första äktenskapet handlade det bland annat om hennes ”figur” och hennes ”intressen” och ”intellekt”. I det andra äktenskapet fanns det också intellekt och sexualitet, men ”Sven” beskriver också att han i henne såg en ”möjlig mamma”. Det tredje äktenskapet baserades nästan enbart på erotisk och sexuell dragning.


Bland dessa fyra par finns alltså både ”blixtförälskelse”, ”samhörighetskänslor”, ”vänskap som växte till kärlek” samt äktenskap som har grundats på partnerns intellekt, erotik och figur och i ett fall tankar om en presumtiv mamma. Kanske kan flera komponenter finnas med i dragningskraften till en annan partner, men enbart dessa fyra fall visar på hur olika skäl och hur olika infallsvinklar människor kan ha i sin vilja och attraktion att skapa en relation till en annan individ.

Sanford beskriver att män projicerar sin feminina sida på en kvinna (som är identifierad med sin maskulinitet) medan kvinnor som är identifierad med sin feminina natur projicerar sin maskulina sida på män. Projektion uppstår och den brukar vara antingen mycket övervärderad eller kraftigt undervärderad. Projektionen beskrivs fördunkla den verkliga människan bakom projektionen. En av männen - ”Lasse” – beskriver dock att de känt varandra så länge att de visste vart de hade varandra och vad de tyckte om hos varandra.

Sanford beskriver att arketyperna- anima och animus- är numinösa och laddade med psykisk energi. De griper tag i individen emotionellt. Det emotionella gripandet beskrivs av informanterna som ”humor”, ”charm”, ”utstrålning”, ”såg fin ut”, ”starka samhörighetskänslor”, ”fysisk attraktion” etc. Det finns alltså många olika anledningar och orsaker till att attraktion uppstått.

Sanford menar att när den positiva sidan av anima projiceras av en man på en kvinna, blir hon för honom mycket åtråvärd. Hon fascinerar och drar honom till sig. Motsvarande gäller när kvinnor projicerar sin positive animus på en man. Projektionerna är inte något ensidigt negativt eller positivt och kommer alltid att finnas helt naturligt. Vi kommer aldrig att kunna undvika dem helt, utan bör i stället se dem som en möjlighet att lära känna vårt inre och våra partners. Det är vad vi gör med projektionerna som räknas, enligt Sanford. Viktigt är också att komma ihåg att valet av livspartners visar på något av oss själva, som vi behöver förstå om oss själva.

Vad fanns det för problem och glädjeämnen i förhållandet/äktenskapet? Vad handlade konflikterna om?

Samtliga av informanterna beskriver sexualiteten som en av förhållandets styrkor och glädjeämnen, åtminstone till en början. ”Vi hade ett väldigt bra sexliv”, ”Glädjeämnena var barnen och sexualiteten” osv. En av männen- ”Lasse”- beskriver sexualiteten som ”mycket i början men sista året nästan ingenting”. Den andre mannen- ”Sven”- betonar också sexualiteten starkt och i ett av hans tre äktenskap handlade det i ”allt väsentligt baserad på en erotisk passion”.

Sanford beskriver att den sexuella, magnetiska kraft som vi känner när animus och anima projiceras leder till starka psykologiska band till den som bär projektionen. Jag tolkar därför sexualiteten som en viktig del, både för informanterna som sådana men också eftersom den ingår i projektionsbilden till en annan partner.


Har du varit otrogen? Varför/ varför inte?


Tre av informanterna hade ingen erfarenhet av otrohet. En av männen- ”Sven”- har varit otrogen och beskriver otroheten i sitt andra äktenskap när ”äktenskapet gick på tomgång” och den andra kvinnan var ”ingenting som jag övervägde att ha en relation med”. ”Sven” beskriver att hans andra äktenskap stod i stiltje och innefattade tre barn, och att den andra kvinnan därför utgjorde någon slags projektionsyta för hans sexuella fantasier och frustrerade känslor.

Sanford beskriver att den sexuella magnetiska kraft som upplevs när animus och anima projiceras leder till starka psykologiska band till den som bär projektionen, men kan också vara störande som fenomen i både längre relationer och äktenskap. Denna kraft kan också falla på en person utanför äktenskapet, speciellt om det sexuella samlivet i ett äktenskap blivit rutin. De sexuella fantasierna kan börja kretsa kring andra, och vissa människor kan dra slutsatsen att de inte längre älskar sin partner. Sanford betonar i dessa fall vikten av att försöka förstå de sexuella fantasierna eftersom dessa innehåller mängder av viktig psykisk energi som kan innehålla flera relevanta budskap. Han menar också att många män har en ”passiv eros” där de ser sina kvinnor som mödrar och hushållerskor snarare än älskarinnor och livskamrater. Animas funktion blir i dessa fall att ”skaka om” mannen och att röra om i grytan.


Intressant kring detta är att båda kvinnorna i intervjuerna haft problem i sina relationer kring temat hushållsarbete, och uppgett detta som en källa till konflikt med sina män. En av kvinnorna- ”Siri”- beskriver att ”han tyckte att det var kvinnans uppgift att ta hand om barnen och att städa, vilket fick mig att känna frustration eftersom jag vill att man delar på ansvaret”. Även en av männen beskriver att ”konflikterna handlade om att städa och tvätt”.


Fortsatt intressant fråga skulle vara vad städningen och tvätten egentligen representerar i ett parförhållande, och granska dess symbolik. Eller kanske handlar det i stället om en mans passiva eros där han tenderar att se kvinnan som hushållerska och mor?


Sanford beskriver också tvångsmässiga sexuella fantasier hos män, som har sitt ursprung i anima. Likaså kan mannen bli ett offer för sexuella fantasier som tvingar honom att se pornografi, träffa prostituerade etc. där Anima styr mannen lika mycket i det inre som i det yttre, något som en av kvinnorna haft erfarenhet av när hennes man konsumerade porrfilmer och gick till prostituerade. Sanford menar att i dessa fall måste mannen börja med att föra en dialog med anima, då hon blir positiv till mannens försök att relatera men mörk och obehaglig om hon ignoreras. När mannen stöter bort, förnekar och ignorerar det omedvetna kommer osynliga partners att göra sitt intrång. Mannen måste närma sig sin feminina sida och också försöka förstå personligheten hos den kvinna som är viktig för honom. Med detta följer ökad medvetenhet och ett underlättat förhållande till anima.

”Siris” man hade flera former av missbruk (spel, sex och alkoholmissbruk) och problemen började under den tid när han ännu inte var polis. Han var aldrig hemma, utan satt jämt hemma hos sina kompisar och drack öl och spelade spel. ”Lasse” berättar om arbete som ledde honom bort från hemmet och som skapade problem. ”Sven” fick problem i sitt första äktenskap, eftersom han upplevde att de utvecklades åt olika håll och med olika inriktning. Även ”Maja” berättar om hur mannen bråkade när hon kom hem från skolan eller dans. Man kan därmed se att alla fyra intervjuade haft problem och konflikter i sina relationer kring att den ena parten varit hemifrån.


Sanford beskriver anima i ”dubbel form” där den första animabilden drar mannen till hem, familj och hustru, medan den andra animabilden drar mannen till det som finns utanför detta, dvs. emotionella upplevelser utanför familjesfären. Han menar att animas mål även här, är att förhindra att mannens eros blir passiviserat, förnöjsamt och stagnerat. Det är driften av det omedvetna som försöker få kontakt med det medvetna. ”Maja” upplevde problem när hennes man blev svartsjuk och när hon kom hem från olika saker. Utifrån Sanfords teorier kan detta vara ett exempel på en kvinna som bär en positiv anima, men som plötsligt får bära en mans negativa anima, t.ex. häxan. Mannen kan i dessa fall ogilla kvinnans försök att utveckla sina egna personliga sidor, eftersom han vill att hon skall leva ut och uppfylla hans projicerade kvinnobild, vilket kolliderar med kvinnans egen verklighet som person. Hennes strävanden efter individuell utveckling gör hennes man svartsjuk, trumpen och förbittrad. Mannen klandrar henne för sitt dåliga humör och lägger ansvaret på henne och projicerar ut skulden på sitt dåliga humör på kvinnan, enligt Sanford. Även Pascal beskriver den medelålders mannens krav på helhet, där han möter krav om helhet. Först när mannen kan medvetandegöra sin anima och sin feminina själ, finner han att hans små erotiska äventyr inte längre är lika fascinerande som när han var yngre. När mannen har mognat projicerar han inte längre sina emotionella animakonflikter och misslyckanden på sin fru, sin mor eller sina kvinnliga vänner som han gjort under alla de år då anima fortfarande var förnekad och omedveten. Kanske kan han inse att de emotionella problemen inte skapades av alla de yttre kvinnorna, utan av den försummade kvinnan inom honom.


Tre av de fyra intervjuade hade inte varit otrogna eftersom de bland annat ansåg att de inte hade behov eller attraherades av andra, om man är kär i någon så vill jag bara vara med den personen etc. Den man som var otrogen – ”Sven”- var otrogen med en kvinna som han var sexuellt attraherad av, men som han inte kunde tänka sig någon framtid med. Han hade också dubbla känslor efter utlösningen, eftersom han tänkte på sin fru därhemma.

Sanford beskriver att när en man fångas av sin anima och blir attraherad av en annan kvinna, så måste han också ta sin första relation i beräkning. Han menar att det oftast handlar om att mannen inte vill gå igenom den känslostorm och den emotionella konfrontation som skulle ske om hustrun fick veta vilket dilemma de hamnat i. Mannens maka kan också påverkas på det omedvetna planet och ge effekter på hennes psyke, även om hon på det medvetna planet inte vet vad som pågår. Sanford menar att personer då och då kommer till analys på grund av störningar i äktenskapet, även om de inte kan sätta fingret på vad som är problemet och samtal med partnern har varit resultatlösa. Efter en tid framkommer det ofta att den andra partnern sedan en tid tillbaka har en relation med någon annan, vilket ger svar till varför försöken till diskussioner varit fruktlösa. Den ovetande partnern känner sig sårad och förringad, men Sanford beskriver att den som älskar i hemlighet också är till skada för sig själv. Det är energikrävande att hålla hemligheter och mycket psykisk energi går förlorad. En man som skadar kvinnorna i sitt liv skadar också sig själv eftersom han stöter bort anima, vilket orsakar vedergällning inifrån enligt Sanford.

Hur såg sexuallivet ut?

Samtliga fyra informanter beskriver att sexuallivet varit bra till en början. ”Maja” beskriver att ”det var det enda som var bra i förhållandet”. ”Lasse” beskriver att ”det var mycket i början men sista året ingenting”. ”Siri” menar att sexualiteten var ett av glädjeämnena i äktenskapet, men också att mannen ”betedde sig konstigt”. Detta handlade om att hennes man onanerade framför porrfilmer och gick till prostituerade. Hon berättar också att han angående sexualiteten ”mellan oss var han varken eller- det var lika som man äter varje dag”. Detta kanske kan jämföras med ”Lasse”- som uppger att han ”i början tänkte mer på henne, men med åren tänkte man mer på sig själv- det blev samma, samma”. ”Lasse” har också upplevt att han kunnat vara mer sexuellt lössläppt i sina kortvariga relationer, eftersom han känt sin dåvarande partner hela livet. ”Sven” upplevde återhållsamhet under sitt första äktenskap, men mer sexuella utlevelser under sitt andra äktenskap även om han uppger att han med den andra frun inte var helt ”bekväm med hennes kropp” och också ”ett slags obehag inför hennes intimaste delar”.

Sanford beskriver att man kan ha som tumregel att det vi längtar efter sexuellt är en symbol för vad vi behöver för att bli hela människor. Detta innebär att sexuella fantasier symboliskt kompletterar jagmedvetandet på ett sätt som visar mot helheten. När vi kan förstå den symboliska meningen i de sexuella fantasierna blir vi mindre besatta av dem, och istället för att behärskas och drivas av dem kan medvetandegraden om dem öka. Sanford menar att det vanligaste exemplet på vad som behövs för att uppnå helhet, är den sexuella åtrån hos en man till en kvinna och hos en kvinna till en man. I en mans sexuella fantasier förekommer bilder av kvinnor/en kvinna eftersom hon representerar hans saknade halva- den andra sidan i hans personlighet som han behöver för att bli självständig. Omvänt förhållande gäller för en kvinna. Viktigt att betona är att det inte är allt vad sexuell längtan innebär, då det alltid finns en längtan efter intimitet, närhet och ett kropparnas möte med en annan person. Utöver dessa aspekter finns dock en psykologisk och andlig mening i vår sexuella längtan.

”Sven” beskriver: ”Sexuellt så tycker jag väl att … sexualiteten blev väldigt viktig efter den sista skilsmässan … så var den också överdramatiserad … men jag tycker att sexualiteten är viktig. Nödvändig. Om den inte funkar … Det är det intimaste … Det är ändå där som en slags innerlighet och energiutveckling … Kärleken får sin … Manifesteras på ett viktigt sätt”

Som jag tolkar ”Sven” så innebär sexualiteten ett stort behov hos honom. Han menar att kärleken manifesteras på ett viktigt sätt. Under en period- efter en skilsmässa- betydde den så mycket att den överdramatiserades.

Sanford menar att våra sexuella fantasier vanligen är komplexa. Vi har inte bara en längtan efter kvinnan eller mannen, utan vi har också fantasier om föremålet på ett särskilt sätt. Alla möjliga romantiska fantasier kan finnas med i åtrån, även fantasier om våldtäkt och förförelse.

De sexuella fantasierna kan vara mycket färgstarka och variera i det oändliga, och om innehållet i fantasierna blir alltför ovanligt kallas dem ”perversa”. Sanford menar dock att det är illa om vi tränger bort dem, då vi istället behöver förstå varför vi har just dessa sexuella fantasier och försöka förstå vad fantasierna symboliskt vill uttrycka. Vad var och en skall göra med den sexuella energi som uppväcks av fantasierna är en svår fråga enligt Sanford. Hur, var och när sexuallivet skall levas ut har alltid varit ett socialt och moraliskt problem med mycket komplexitet där även olika kulturer har haft olika attityder. Sanford menar att alltför mycket öppen sexualitet utan åtanke på personliga relationer, romantik och psykologisk förståelse skadar det andliga livet lika mycket som alltför många restriktioner skadar driftlivet. De två påverkar varandra och en person som lider av en skada i driftlivet kommer förr eller senare att lida av en avtrubbning i det andliga livet, och tvärtom. Sanford beskriver att vissa män blir impotenta när de fortsätter att leva ut en okontrollerad sexualitet trots att tiden har kommit för dem att offra något av sina sexuella begär för en annan medvetandenivå. T.ex. är det en vanligt förekommande fantasi hos medelålders män att vilja ha en sexuell relation med en mycket yngre kvinna. Sanford menar att dessa fantasier uttrycker en mans svårigheter att inse och acceptera att han håller på att bli gammal, hans önskan om att hänga fast vid livet och bromsa årens framfart på ett djupare plan. Dessa fantasier ger kontakt med anima och befrämjar individuationsprocessen. De skall därför inte främst ses som uttryck för fysiska begär, utan snarare för ett religiöst behov enligt Sanford. Han menar att det sinnliga och andliga inte är två skilda realiteter då de båda förkroppsligar samma mysterium, och vårt andliga liv kan mycket väl förhöjas genom den fysiska sexualiteten samtidigt som den sexuella spänningen och kvaliteten i sexuallivet kan höjas genom en förening av den fysiska instinkten och en andlig utvecklad medvetenhet. ”Sven” som haft tre äktenskap och haft ett trettiotal relationer och som har upplevelser av att vara otrogen, har idag en relation med en yngre kvinna. Han återkommer flera gånger till sina tankar om sin längtan efter den ”romantiska kärleken, den fullkomliga kärleken”. Detta pratar han om både kring sin otrohet, som en källa till konflikt och i samband med sexuallivet. Han har också egna krav om att relationen inte skall – trots trygghet- vara tråkig. Han säger också att han kopplar samman den ”romantiska kärleken med den tillfredsställande sexualiteten”. Han menar också att han har fått ihop delar av en fullvärdig relation, men har ännu inte fått ihop allt i en relation.

Jag tolkar ”Svens” sökande i sina relationer som ett sökande och flera försök att få ihop andliga och sinnliga komponenter- dvs. både driftlivet som Sanford beskriver, och också det andliga.

Sanford förklarar att de erotiska bilder som uppstår när anima och animus börjar dyka upp i vårat medvetande har en grund i vår längtan efter helhet. Själen har en önskan efter att förena sig med medvetandet för att smida en kreativ och odelbar personlighet, vilket Sanford beskriver som den allra mäktigaste längtan som vi har inom oss. Han menar att längtan efter helhet, och längtan efter Gud är identiska på detta plan och förklarar att detta var anledningen till att Jung kallade denna längtan efter helhet för den ”religiösa instinkten”. Bilden av motsatsernas förening, av att sammanföra det manliga och kvinnliga- ”Coniunctio”- är bilden av föreningen av den medvetna och omedvetna delen i personligheten. Detta är också anledningen till att så många av våra drömmar handlar om bröllop, vilket är en passande metafor för den förening av motsatser som är målet för vår livsenergi enligt Sanford. Föreningen av de egna motsatserna kan dock bara ske inom den individuella personligheten, och föreningen av maskulint och feminint kan inte ske så länge vi projicerar ena halvan på en mänsklig partner och agerar ut den andra halvan. Sanford betonar att för att vi i våra relationer skall kunna bli lyckliga- måste vi därför kunna skilja på de gudomliga och de mänskliga makarna i våra liv. Man talar därför ofta om att ”dra tillbaka projektioner”. Detta låter sig dock aldrig helt igenom göras eftersom de psykiska bilderna av animus och anima är så rika och okända att de alltid kommer att projiceras, men istället måste vi lära oss att känna igen när en projektion har inträffat eftersom det ger oss möjlighet att bit för bit integrera de bitar som har projicerats. Det är också viktigt att kunna göra en betydelsefull distinktion i vårat sinne- mellan det som är en projicerad arketypisk bild å ena sidan och en mänsklig varelse å den andra.

Vad drömmer du om idag?


Både ”Siri”, ”Maja” och ”Lasse” drömmer om att finna en stabil partner. ”Siri” vill träffa en ”mogen och ansvarsfull man”. ”Lasse” vill ha ”en stabil relation med en tjej som jag tycker väldigt mycket om och som jag kan bli kär i”. ”Maja” vill också träffa en partner med vissa egenskaper.

Eugene Pascal
 menar att vi aldrig dras till det motsatta könet i största allmänhet, utan vi dras alltid till den individ som vi kan kalla ”vår typ”, vilket är kopplat både till huvudfunktionen i personlighetstypen som individen har och också de över och underordnade funktionerna som hör dit. En man söker vissa feminina aspekter hos sin flickvän och fru medan en kvinna söker vissa maskulina egenskaper hos sin man eller pojkvän. Även Pascal betonar vikten av Logos och Eros- där Logos står för fadersprincipen med differentiering, åtskildhet, individualitet etc. medan Eros representerar spontanitet, personlighet, kännande och instinkt. Mellan dessa behövs enligt Pascal balans och jämvikt både på världs och samhällsnivå, och ett ständigt samspel. Pascal beskriver att dessa två maskulina oh feminina principer har ett oerhört behov av varandra och mötesplatsen är alltid det mänskliga psyket oavsett kön eller sexuell inställning. Pascal menar också att Logos och Eros har grundvalar i biologiska och genetiska faktorer, där han gör kopplingar till t.ex. testosteron, kvinnans äggproduktion, kromosomer etc. Både Logos och Eros betraktas som arketyper tillsammans med alla andra mönsterbildande instinkter i psyket. Båda betraktas också som aktiva i bägge könen men på olika sätt. Jung menade enligt Pascal att det inom varje man finns en omedveten kvinna, och i varje kvinna en omedveten man, där projektionen av bilden av det motsatta könet på en man eller kvinna är den heterosexuella parbildningens och förälskelsens dynamik. Även brustna förbindelser och olycklig kärlek måste räknas dit- som ses som följderna av att feminina och maskulina element projicerats på fel människor.

Pascal menar att en mans anima är så viktig eftersom den ger honom tillåtelse att ge uttryck för bundenhet och engagemang till en enda viktig människa. Om mannen råder under en alltför aggressiv manlig princip och inte integreras med den parbenägna anima, drivs i allmänhet mannen på ett tvångsmässigt vis till en mångfald möten och oengagerade sexuella möten. Många män gör samma misstag enligt Pascal, då de tror att om de har älskat en partner fysiskt så har de tagit ett jättesteg mot att ge uttryck för hela spektrumet av Eros. Ingenting kan dock vara mindre sant, eftersom ett verkligt och integrerat eros förutsätter gemenskap, förankring, emotionell samhörighet och engagemang. Å andra sidan behöver kvinnor föra med sig en utvecklat Logos till sitt äktenskap för att inte bli endast ”fru”. Hon behöver och bör också få möjlighet att vara vän, kvinna, förtrogen och förförerska. Utan Logos går individualiteten förlorad. Pascal betonar därför hur viktigt det är för både män och kvinnor att integrera de kontrasexuella elementen inom sig själva, eftersom det annars går alltför mycket förlorat. Med en outvecklad animus och anima går förhållandet alltför lätt i baklås.

Vad innebär kärlek, förälskelse och sexualitet för dig?

”Maja” förklarar kärleken som något som är när förälskelsen inte lägger sig och istället håller i sig. Hon tycker också att kärleken ”känns mycket mer”. Hon förklarar förälskelsen som något som inte behöver gå lika djupt och som kan gå över lika snabbt som den kom. Hon tycker inte att sex och kärlek är samma sak, men betonar att hon tycker att sex är en viktig del i ett förhållande.

”Siri” ser förälskelsen som nödvändig för att det skall kunna bli kärlek. Kärleken innebär för henne att ”man älskar varandra och att två personer blir en, att man tillför varandra någonting”.

”Lasse” har många ingredienser i både förälskelse och kärlek. Förälskelse innebär för honom bland annat attraktion, respekt, ömhet, längtan etc. Kärleken beskriver han där ”allting byggs ihop, man måste vara tålmodig och kärleksfull … respekt och trohet … Att hjälpa och stödja varandra i alla situationer- både bra och dåliga”.

”Sven” beskriver förälskelsen som ”ett snävare begrepp än kärlek”. Kärlek är något som har ”silats genom ens temperament och bedöms vara fullvärdig på något sätt”. Han tror också att ”sexualiteten är mer separerad från känslorna hos männen … den tillfredställande sexualiteten … den fullkomliga sexualiteten ingår i kärleken”.


”Sven” gör därmed en åtskillnad på ”den tillfredsställande sexualiteten” och den ”fullkomliga sexualiteten”. Något som jag kommer att återkomma till sedan.

Som beskrivits tidigare är projektion nödvändig för att förälskelse och kärlek skall kunna uppstå men samtidigt måste också individen vara medveten om vad som sker även om han/hon aldrig kan eftersträva total medvetenhet eftersom animus och anima arketyperna är så starka. Pascal beskriver att vi alltid försöker att förena oss med den inre mannens eller kvinnans typ, genom de människor vi projicerar dem på i yttervärlden- våra makar eller älskade. Men först när mannen drar tillbaka animaprojektionen från sin fru- och när en kvinna drar tillbaka animusprojektionen från sin man- kan äkta män och hustrur börja älska sina makar som dessa personer objektivt är, enligt Pascal. Han menar att den sanna kärleken börjar först när man medvetet drar tillbaka projektionerna till sig själv.

Jag tolkar därför detta som att förälskelse och projektion är nödvändig- men kärlek är möjlig först när projektionen dragits tillbaka.

”Lasses” tankar om att kärleken börjar när ”allting har byggts ihop” faller ganska bra in i denna bild, i kombinationen med tålamod och respekt.

Pascal beskriver att när vi talar om ”kärlek vid första ögonkastet” kan vi vara nästan 100 % säkra på att de båda parterna lider av en massiv projektion av animus och anima. Han menar att i det långa loppet så är människor inte själsbilder eller arketyper, och kommer så småningom att göra våldsamt uppror om de tvingas bete sig som arketypiska gudar och gudinnor. Det är också orealistiskt att idealisera en kärlekspartner och leder till djup missräkning och besvikelse för båda parter. När projektionen dras tillbaka menar Pascal att kärleksförhållandena blir lättare istället för svårare och kvävande. Parterna vinner inre frihet på att veta vilka varandra är och vilka de älskade är. I engagerade och långsiktiga förhållanden måste vi erkänna det motsatta könet inom oss, vare sig vi vill det eller inte. När vi är hela inom oss själva får vi också någonting hållfast att erbjuda våra kärlekspartners, där vi oreserverat kan ge av vårt individuella själv utan att vara rädd för att förlora vår individualitet, enligt Pascal.

”Sven” skiljer på den ”tillfredställande” och ”fullkomliga” sexualiteten, men vad innebär det?

Pascal beskriver att anima och animus i öppna eller ickemonogama relationer fortsätter att projiceras på älskare och älskarinnor i en aldrig upphörande cirkel utan större möjlighet till integration, eftersom trycket aldrig riktas mot yttervärlden. Han menar också att animas psykologiska inflytande är större hos vissa män än hos andra, och menar att en gud eller gudinna deltar närhelst en sexuell attraktion blir numinös. I dessa fall söks inte bara tillfredställelse av fysiska behov eller befrielse från fysisk spänning, utan kan också vara ett uttryck för en längtan efter extas. Denna extas är en utvidgning av det trånga jagmedvetandet genom kontakt med det gudomliga. Om medvetandet befinner sig på en låg nivå uppfylls dock inte de religiösa behoven av sexualiteten, utan istället kan det vara girighet och egocentriska behov som kommer till uttryck. För att den religiösa sidan hos sexualiteten skall kunna förverkligas måste vi lära oss att relatera på rätt sätt till de arketypiska faktorerna i våra sexuella behov.

När ”Sven” åtskiljer tillfredsställande och fullkomlig sexualitet tolkar jag honom som om han ser den tillfredsställande sexualiteten som något som sker främst utifrån sina gena behov- något som kan ske när som helst. Den fullkomliga sexualiteten ser han dock som en del och en komponent i den ”romantiska” kärleken, som han tidigare beskrivit som t.ex. den saknade delen i sitt första och andra äktenskap.

Vad tycker du att du har lärt dig av dina relationer om dig själv?

”Lasse” har lärt sig att inte släppa kontakten med sina kompisar. Något annat viktigt är att han har lärt sig/vill försöka vara mer hemma. Detta eftersom han anser att problemen i hans förhållande började när han började resa iväg och jobba.


”Sven” fick i sina första äktenskap lära sig om ”socialt beteende, stil och karaktär”. I sitt andra äktenskap fick han också kunskap om tysk kultur och pröva på hur familjelivet kan vara. I sitt tredje äktenskap fick han lära sig hur viktig sexualiteten är för honom. Han fick också för första gången i sitt liv kämpa känslomässigt.


”Siri” har lärt sig mer om vad som är relevant och ickerelevant i en relation. Hon har också lärt sig att hantera konflikter på ett bättre sätt, fått mer förståelse för andra och blivit mer ödmjuk.

”Maja” har läst ”Samtal med Gud”. Hon berättar om att boken handlar om att man måste veta vad man vill ha innan man önskar sig något. Utifrån denna bok har flera olika tankar växt fram. Hon har tänkt efter vilken slags man hon vill ha och också använt dessa tankar i andra situationer i livet.

Sanford beskriver att när en kvinna projicerar sin positive animus på en man, så är det oftast bilden av en frälsare, hjälte eller andlig rådgivare. När jag tänker på ”Majas” bok och hur hon sedan funderade kring den man som hon ville träffa, så får jag en känsla av att boken på något vis har fungerat som en form av positiv ”animusinfluens”, dvs. den har hjälpt henne att logiskt och praktiskt tänka ut vad för slags man hon vill träffa. Om animus är negativ kan han bli negativ och destruktiv, och kan också göra så att kvinnan berövas sin skaparkraft och att hon inte når fram till sina mer varma och känslomässiga sidor. För att bekämpa animus negativa omdömen måste kvinnan lära känna och värdera det som verkligen betyder något för henne genom att finna en egen fast grund att stå på. Kvinnan blir då mer medveten om sitt sanna värde enligt sanford. När kvinnan förstår vad som är betydelsefullt för henne, berövar animus henne inte egenvärdet. ”Maja” beskriver att hon ”har gått på ett par nitar”. Hon har idag kommit fram till att hon inte vill ha det ”näst bästa”, utan vill att det skall kännas bra hela vägen. Detta tolkar jag som att hon lärt känna sig själv bättre och att hon har fått en bättre bild av vad som är viktigt för henne genom sina misstag. Även ”Siri” har fått en tydligare bild om vad hon vill ha i sitt förhållande.

Tänkbart är därmed att dessa kvinnor har fått ett konstruktivare förhållande till sina animussidor, där animus egenskaper har börjat användas som vägvisare och kreativ ande. När animus fungerar konstruktivt, så fungerar han som en bro mellan kvinnans omedvetna värld och den medvetna världen för att visa vägen mot utveckling som Sanford beskriver.

8. Slutsatser

Mina slutsatser och resultat av detta arbete är:


· Att förälskelse, kärlek och sexualitet ur ett jungianskt perspektiv ses som en viktig del i individuationsprocessen och är intimt sammanflätade med människans strävan efter helhet.


· Att förälskelse är en projektion ur ett jungianskt perspektiv, och kan förvandlas/övergå till kärlek först när projektionen dras tillbaka och partnern blir sedd som den människa som han/hon verkligen är.


· Att projektion och förälskelse betraktas som nödvändiga komponenter för att kärlek skall kunna uppstå.

· Att ett omoget förhållande ofta handlar om omedvetenhet där arketyperna råder och bestämmer på ett omedvetet plan. Viktigt blir därför att medvetandegöra projektionerna. En man med ett outvecklat och omedvetet förhållande till sin anima har ofta ett förhållande till en anima i form av jungfrun, horan, häxan m.fl.

· Att dynamiken i heterosexuella parförhållanden ur ett jungianskt perspektiv handlar om projektionen av bilden av det motsatta könet- vilket gäller även i ”fel” relationer- där projektionen av maskulina och feminina bilder projicerats på fel människor.


9. Diskussion


Alla teorier inklusive den jungianska psykologin, beskriver tvåsamheten som ett eftertraktat och eftersträvansvärt tillstånd. Endast hos Foucault kan man finna andra tankegångar som snarare behandlar kärlek och tvåsamhet ur ett strukturellt perspektiv. Det finns mängder av olika tankegångar och perspektiv att behandla ämnet kärlek och sexualitet utifrån, och massor av litteratur i hur problem i en tvåsamhet kan behandlas och lösas. Tvåsamheten behandlas också dagligen i media- ”finn den rätte/a” ”tio knep för att finna rätt man” ”så vinner du mannens hjärta” osv. Hela tiden matas vi med budskapet om att tvåsamheten är det eftersträvansvärda tillståndet. Vi lever i en kultur som uppmuntrar och befrämjar tankegångar om att tvåsamhet är ett ultimat tillstånd. I media, litteratur, filmer och reklam. Vad är det som gör att just tvåsamheten är eftersträvansvärd? Varför inte tre eller fyrsamhet? Kanske kommer man inte flera människor lika nära som man gjort med en och samma? Detta skulle vara intressant att veta mer om. En kvinna från mellanöstern berättar i en av de böcker som jag läst att hon delar allt med sin man- säng, ekonomi, barn och hem. Hon ställer sig frågande inför att dela känslolivet med honom. Varför? Hon delar ju allt annat med honom, vill hon prata känslor pratar hon hellre med sina väninnor om detta. En annan kultur, en annan tankegång- men mycket intressant. Vi har en bild av att vi skall dela allt med vår partner- och fungerar det inte så beror det enligt Pascal på att personligheterna inte ”passar ihop” eller för att det var ”fel typ”. Men som företagskompisar, arbetskamrater eller grannar kanske vi skulle passa utmärkt ihop? Kan det ligga något i målsättningen att dela allt – inklusive känsloliv- med en annan människa? Inbäddat i detta ligger både kollektiva och individuella värderingar i vad som kan räknas som en ”äkta” kärlek, och vilka förväntningar som finns på vad en ”riktig” kärlek skall innehålla. Singelliv eller äktenskap- förkastligt eller åtråvärt? Likaså finns det olika förväntningar på vad en ”riktig” man och en ”riktig” kvinna innebär i olika situationer, kulturer och situationer. Stereotypa föreställningar om hur en förälskelse och kärlek skall se ut och tänkas innebära, och normativa bilder av hur ”rätt” sexualitet skall utspela sig. Olika budskap, olika tankegångar. Ibland lätta att koppla samman, ibland skärande djupt oförenliga. Komplexiteten kring kärlek och sexualitet i ett individualiserat samhälle, där människorna själva skall ta ansvar för att de mår bra och handlar rätt och riktigt- gör det på en både rent allmänmänsklig men också på ett djupare och mer existentiellt plan- viktigare än någonsin att kunna diskutera och reflektera öppet kring känslor, emotioner, skeenden och olika tankegångar i kombination med respekt och ödmjukhet inför olikheter.

Sanford beskriver att det alltid har funnits sociala och moraliska komplexfyllda problem i hur, var och när sexualiteten skall utlevas och att också olika kulturer har haft olika attityder. Han menar att den kristna kulturen i allmänhet har haft en restriktiv inställning till sexualiteten, vilket i längden har lett till att sexualitet är någonting som associeras med skuld. Idag har de kristna restriktionerna lämnat plats för frihet- i det närmaste en plikt att njuta och ge sig hän- och där det förr fanns många restriktioner finns idag inga alls. Han menar också att kyrkan har uttryckt en stark fruktan för det kvinnliga, det jordiska och det sensuella och att kyrkan med detta ställningstagande har separerat på himmel och jord, på ande och materia och på själ och kropp. Kyrkans ursprungliga avsikt var att bevara och rädda mänsklighetens andlighet från att gå förlorad i ett hav av sensualitet. Detta har också lett till att kyrkan hävdat att sexualitetens enda syfte och berättigande var fortplantning. Sanford menar att vi i vår västerländska kultur har en ständig pendling mellan ytterligheter- med andlig asketism på den ena sidan och sensualitet på den andra. Detta kan till viss del kopplas samman med Foucaults tankar- som menade att sexualitet- att vara ”homosexuell” eller att vara ”heterosexuell” var historiska och kulturella följder av att människan tillgett dem en mening. Foucault menade att människorna styrs av en ”biomaktens ordning” där människans kropp är en maskin som skall regleras, finjusteras och sättas i arbete och spel. I en av de fyra huvudstrategierna som Foucault beskriver kring hur sexualiteten reglerats, beskriver han att socialiseringen av fortplantningsbeteendet har inneburit att den legitima sexualiteten begränsats till det heterosexuella långvariga parförhållandet. Detta kallar Foucault för familjealliansen och beskrivs fungera som en ”normaliserande kraft”, och ses som en del i den ”normala samhällsstrukturen”. Lena Gerholm
 beskriver hur vi idag lever i ett sexualiserat samhälle, där alltifrån mobiltelefoner till bilar skall vara ”sexigt”. Hon menar att anledningen till att sexualiteten idag har fått så stort utrymme, skall förstås mot bakgrund av den tilltagande individualiseringen och våra ökade möjligheter till reproduktionen. Gerholm beskriver också att lust, drift, begär, åtrå och passion har uppfattats som hot mot en mer reglerad sexualitet, och också som ett hot mot det stabila och bestående, mot det ordnade, mot familjen, avkomman och hemmet. Hon tar också upp att lustan setts som en av de sju dödsynderna, där kyskheten istället upphöjdes som ideal. Sexualiteten kan ur dessa vinklar ses som ett medel att reglera människan, där det idag har ”slagit över” och allting blir sexualiserat. Från ”förstoppning till diarré`” som Sanford beskriver det. Det finns enligt mig faror med båda överslagen. Skam, skuld och sorg över att inte vara en ”passande” äktenskapspartner som


Inte faller in i en normativ tvåsamhet. Faran med detta kan bland annat vara att ribban för vad som kan accepteras inom ramen av en tvåsamhet sätts väldigt högt till priset av individuell lycka- bara för att få ”höra till”, passa in och få vara en del i en tvåsamhet för att det är så ”det skall vara”. Å andra sidan kan ett alltför individualiserat och sexualiserat tänkande skapa oro över att inte duga, inte vara tillräcklig sexig. Kanske ger det också individen ångest över kraven att alltid vara ensam är sig själv nog, att vara en oberoende och självständig varelse som måste visa sig duglig sexuellt och på alla andra plan för att få tillgång till sexualitet? Kanske ger också båda överslagen också liknande resultat- där vissa människor hamnar ”utanför” och lämnar massor av utrymme för omedvetna projektioner som häxan, horan, prinsen och prinsessan, kungen m.fl.? Det blir därmed en stor och genomgripande del i en människas individuationsprocess- att finna medvetenhet och balans i sitt förhållningssätt både till sin egen sexualitet och till omvärldens. Utifrån betydelsen av arketyperna, så betonar Sanford just detta- att vi alla måste ge plats åt animus och anima i våra liv eftersom de så starkt lever inom oss och påverkar våra liv. Fromm har liknande tankar som Jung- där han beskriver den sexuella åtrån som en längtan efter sammansmältning med en annan individ. Fromm betonar dock flera andra aspekter och ser också på olika sorters kärlek. Eftersom denna uppsats fokuserat på det heterosexuella parförhållandet, så har jag inte tagit upp andra former av kärlekar. Som jag förstår Fromm, så går alla kärlekar in i varandra och är sammankopplade med varandra i ett större system. Fromm beskriver ”kärleken till Gud” men jag tolkar den som något annorlunda än utifrån det Jungianska perspektivet- där människan strävar efter helhet i sin individuationsprocess. Ur Fromms perspektiv tolkar jag det snarare som olika steg i kärleksprocessen, då han menar att man för att lära sig att älska måste bli hemmastadd i både teori och praktik. Att älska innebär inte bara att älska en specifik person- utan innebär också att älska livet som sådant. Eftersom vi lever i ett västerländskt, individualiserat samhälle som betonar betydelsen av parförhållande och tvåsamhet, med den sexuella individen i centrum av sakernas skeenden, så finner jag någonting mycket intressant i Fromms teorier. Fromm beskriver att människan har en egen känsla av särskildhet och ångest, som leder henne till att vilja söka kontakt utåt. Detta behöver inte handla om en längtan efter sexuell förening eller romantisk heterosexuell kärlek, utan handlar lika mycket om gemenskap, grupptillhörighet, samförstånd och intimitet emellan människor. I delen ”föremål för kärlek” beskriver Fromm att kärleken inte i första hand behöver vara en relation till en viss individ, utan kan istället vara en orientering av yttervärlden och en attityd till sina medmänniskor. Detta avsnitt fick mig att fundera mycket- jag började undra om det kan vara så att vårt sexualiserade samhälle och sökandet efter ”den rätte/rätta”, ”tio knep för att finna rätt partner” etc. egentligen handlar om helt andra behov än vad massmedia vill försöka skapa?

Även om människan har sexuell längtan, så kanske det också finns en åtrå efter gemenskap och social samvaro, intimitet med andra människor som vi har gått miste om till stora delar i vårt individualiserade västerländska samhälle? Kanske har sexualiseringen blivit en ”samlingspunkt” för många av de känslor och längtan som människor bär inom sig?

Och kanske är det också därför- för att ett så stort tryck läggs på tvåsamheten/parrelationen, att den ska hålla och innebära svaret på alla de egenskaper som vi söker- en liten bit av svaret till varför så många förhållanden brister idag? D.v.s … att vi lägger alltför mycket ansvar på relationen och att den skall vara lösningen på alla våra sorger och problem? Den stressade nutidsmänniskan kanske behöver- fast hon inte alltid orkar efter den tuffa arbetsdagen- mer samvaro, mer gemenskap och mer intimitet med andra människor? Fromm beskriver den erotiska kärlekens speciella beskaffenhet som en individuell attraktion och enastående företeelse mellan två personer, men kanske behövs för många människor idag någonting mer? Men eftersom de är så inne i ”jakten på den rätta/e” och massmedias bild av tvåsamheten som det ultimata tillståndet, så kanske vissa sidor faller i dunkel eller inte medvetandegörs?

Jag bestämde mig i mina avgränsningar för att inte ta upp människor med en specifik problematik såsom t.ex. patologiska störningar men vill ändå ta upp Cullbergs tankar om borderlinepersonligheters livsformer. Han beskriver att människor med borderlinepersonlighet kan leva relativt smärtfritt i en pseudokonformitet, där det dock finns en risk för att bristen på känslomässigt liv kan medföra en risk för ökad isolering. Personer med borderlinestörning kan också gång på gång gå in i destruktiva relationer med andra människor, vilket kan få katastrofala följder såsom paranoid vrede eller självmordshandlingar. Andra individer som tidigt valt att isolera sig kan tolkas som konstiga och udda av omgivningen. Väsentligt att veta menar Cullberg, är dock att dessa individer kan finna helt andra möjligheter till att utveckla sina specifika begåvningar. Han menar att vi i vårt västerländska samhälle lätt överskattar parförhållandets betydelse och ifrågasätter och nedvärderar individer som går ur detta parförhållande och istället har relationer till djur, natur, idéer och ting. Cullberg menar också att dessa individer kan ha lättare för att leva i ett gudsförhållande än i människoförhållande, eftersom religionen ger dem symboler för gott och ont. De får en möjlighet att acceptera sig själva, och kan förhålla sig till någonting absolut Gott, som deras eget inre ”onda” inte kan förgöra. Jag tycker att dessa ord säger så mycket på så många olika nivåer. Orden ger hopp till de människor som lider för att de inte finner lyckan i kärleken- och livet behöver heller inte endast vara uppbyggt kring tvåsamheten utan kan innehålla så mycket annat. Jag tycker också att orden säger något om oss alla- med eller utan bordelineproblematik- att vi behöver om än inte ett gudsförhållande, så acceptansen av en andlighet och en högre mening som vi själva inte kan styra över och som vi människor inte kan förgöra. Det finns en vilsam tanke i detta. Allt kan vi inte styra, påverka och ”fixa till”- hur mycket vi än försöker och hur mycket vi än medvetandegör olika mönster i våra liv. Det finns någonting absolut Gott som vi kan välja att förhålla oss till, och kanske finns där också fragmenten av det onda inom oss alla, som ibland kommer så smärtsamt nära att vi måste agera ut och projicera ut i yttervärlden för att kunna göra det hanterbart? Det onda och skrämmande smärtsamma, och det absolut goda finns kanske så nära oss, mitt ibland oss- att vi alla i större eller mindre utsträckning behöver symbolerna att förhålla oss till för att göra världen hanterbar att leva i? Kan vår eviga längtan efter kärlek också vara skyddet mot vår egen ondska? Längtan, hopp och tro på kärleken blir det som drar oss bort från hotande ensamhet, övergivenhet och känslor av att vara förkastad? Ur den vinkeln känns då bordelinepersonligheterna som någonting smartare och klipskare än vi andra, som aldrig ger upp utan fortsätter att kämpa antingen för att finna kärleken eller för att rädda den vi redan har. Förhållandet till Gud kanske ibland kan vara lättare än förhållandet till andra människor, och jag hoppas så att Gud och kvinnan i tunnelbanan som jag skrev om i min inledning- fann varandra och skapade en mening och betydelse kring den smärta hon fanns i just då. Jag hoppas att livet ger henne massor av kärlek och mening. Jag hoppas att Gud hjälper henne fram till de insikter hon behöver för att kunna bli en hel människa. Jag vill så gärna tro på Sanford när han skriver att valet av livspartner representerar något som vi behöver förstå om oss själva, och jag vill så gärna fortsätta att tro på förälskelse och kärlek som en konstruktiv kraft och energi som visar oss vägen fram till att bli helare människor.
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