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Sammanfattning 
 
Kvinnor är en starkt representerad grupp i många delar av det som fått beteckningen New 
Age. Samtidigt pågår en debatt ute i samhället om olika ”feminismers” syn på könen och 
samhället. 
 
Detta arbete har undersökt ett exemplar av New Age- feministisk litteratur för att utläsa vilken 
bild av ”kvinnlighet” författaren ger, samt hur denna ”kvinnlighet” konstitueras. Denna 
undersökning har också försökt bestämma vilken könsteoretisk fåra denna författare skall 
placeras i. Den undersökta boken heter Kvinnor som slår följe med vargarna och är skriven av 
Clarissa Pinkola Estés. En modifierad version av en fenomenografisk ansats har använts som 
metod och det empiriska materialet har omformats till teman, vilkas innehåll har beskrivits 
och analyserats. 
 
Den undersökta boken kan klart relateras till en gynocentrisk könssyn. Även om boken 
innehåller inslag av vidareutveckling och nyskapande, är ändå ”kvinnlighet” begränsat till ett 
givet utrymme, med fasta roller och ett färdigt manuskript. Om samhället, och frågor som rör 
kön, makt, och politik är denna bok mycket tyst. 
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1. Inledning 
 
Arbetet med denna uppsats sker inom ramen för C-kursen i Religion vid högskolan i Gävle, 
vårterminen 1999. Detta arbete tar avstamp i mitt intresse för frågor som handlar om vad 
skillnader mellan könen och den betydelse som vi ger denna, får för konsekvenser i vår 
vardag i samhället och i våra relationer, såväl mänskliga som gudomliga. I samband med ett 
tidigare arbete under mina religionsvetenskapliga studier kom jag att genomföra några 
intervjuer med kvinnor och män inom svenska kyrkan. De frågor som jag tog upp handlade 
om vilken betydelse det kan tänkas ha att den kristne guden och hans son tilltalas/omtalas som 
män. Svaren och reaktionerna som kom i dessa samtal speglade olika sätt att förhålla sig till 
detta. En kvinna menade att det skulle vara att förminska gud om man gjorde om ”honom” till 
kvinna – att fader inte betydde att Gud var man, utan mer att ”han” har de positiva sidor som 
en god far kan ha. En annan man, uttryckte att ”… vi kan ju inte hjälpa att Jesus var av 
manligt kön”. En tredje person, en kvinna, berättade om en kvinnogudstjänst som hon varit 
med och planerat och genomfört tillsammans med andra kvinnor och kvinnliga präster. Det 
var en mycket positiv upplevelse menade hon och beskrev hur man hade använt ett språk som 
rymde både manliga och kvinnliga förtecken. 
 
I dag minskar gudstjänstbesökarna i våra etablerade kyrkor och samfund men undersökningar 
visar att människors intresse för andliga och existentiella frågor ökar. Vart går då människor 
med sina andliga spörsmål? Siffror visar att många kvinnor söker sig till modern 
nyreligiositet, t ex. olika områden av New Age där bl.a. jungianska teorier fått stort 
genomslag och påverkat synen på könen och gudsbegreppet men även s.k. nyhedniska 
rörelser och grupper börjar växa fram i vårt land. Och gränsen mellan dessa är inte entydig 
utan det finns en överlappning och ett blandande av de olika riktningarna där t ex. 
gudinnenamn som hör hemma i babylonisk kontext används i ritualer tillsammans med 
indianska myter (Hammer, 1997). 
 
Jag har själv under en period i mitt liv ägnat mycket tid och engagemang åt att läsa och leva 
med Inannamyten som är ett omkring femtusen år gammalt sumeriskt drama om gudinnan 
Inanna. Jag läste denna myt som ett mönster för kvinnlig initiation och kan så här i efterhand 
säga att den viktigaste erfarenheten var att med hjälp av myten påminna mig om mörka, 
sorgsna och försummade känslor hos mig själv. Men jag saknade något i denna läsning. 
Verkligheten krävde också analys av min egen verklighet, och handling. En kvinnlig 
konstnär, vilken jag nu glömt namnet på, blev min nya ledstjärna genom sina ord: ” Kvinnor 
får vara våldsamma och orättvisa …”. Att acceptera mina känslor av destruktivitet och 
hänsynslöshet blev viktigt liksom att sätta in mina erfarenheter i ett större sammanhang och så 
fortsatte jag att söka på nya vägar. Och här står jag nu. Undrande över vilka orsaker och 
mekanismer som styr vår identitet mot i huvudsak två poler; manligt och kvinnligt, och vilka 
alternativ som finns. I mitt arbete här tar jag upp och belyser de två huvudstråk som är 
aktuella för att förklara de skillnader som anges mellan könen samt återger jag några olika 
perspektiv som utgår från någon av dessa teorier. 
 
2. Bakgrund 
 
I samhällets debatt som t.ex. går att följa i massmedia och i bokfloden, är det tydligt att frågan 
om synen på könen är levande. Könens olikheter, vilken betydelse dessa ges, politiska 
konsekvenser liksom könens roller i historien, är ämnen som får olika grupper att reagera och 
debattera. Kultursidor och tidskrifter använder laddade ord och formuleringar som har sina 
teoretiska rötter inom hela det vetenskapliga fältet och bland ideologier och världsbilder. Det 
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som förenar många av grupperingarna är att det finns skillnader mellan män och kvinnor 
medan det som splittrar är synen på vad dessa olikheter består i, vilka orsakerna till 
olikheterna är, och vilken betydelse vi ger de olikheter som finns. Argument och ståndpunkter 
i debatten rör sig på olika plan. Någon hävdar t.ex. att eftersom könen och dess rolluttryck är 
av naturen givna så kan man inte med politiska medel förändra situationen. Könen ska med en 
sådan förståelse främst upplysas om sin naturlighet och anpassa sig efter denna. Andra hävdar 
att den betydelse som vi ger könen är konstruerad och därmed kan ifrågasättas genom en 
politisk analys. 
 
Inom och mellan dessa poler finns kvinnor som söker formulera sig utifrån sina egna 
erfarenheter både som psykologiska och religiösa varelser. Och både inom den etablerade 
kyrkan och i sammanhang som tar avstånd från denna har många kvinnor börjat formulera sig 
själva och vända sig till Gud Moder, Moder Jord, Gudinnan eller kanske till Vildkvinnans 
arketyp i sin religiösa tro. Men svaren/ledningen som dessa kvinnor får, innebär de olika sätt 
att uppfatta verkligheten och könen? Om det är så, kan man då säga något om det ena eller 
andra förhållningssättet anger en riktning för kvinnors självuppfattning och handlande i 
verkligheten? Det här är frågor som jag börjat intressera mig för och vill fördjupa mig i. 
 
När jag läste Olav Hammers bok På spaning efter helheten - NEW AGE - en ny folktro?, 
stötte jag på begreppet New Age-feminism. Hammer beskriver hur denna har profilerat sig i 
förhållande till en ideologi som ser manliga och kvinnliga egenskaper som något naturgivet. 
Ett exempel på en bok som Hammer hänför till denna New Age-feminism är också en av 
genrens mest spridda. Den heter Kvinnor som slår följe med vargarna och är skriven av 
Clarissa Pinkola Estés. Hammer antyder att reaktionerna på denna bok varit mycket 
varierande och att detta har att göra med synen på vad kvinnlighet innebär. Man kan 
konstatera när man läser om New Age-strömningarna att kvinnor är den grupp som är starkast 
representerad. Många av terapeuterna är kvinnor, många brukare likaså och det finns ett starkt 
fokus på ”det kvinnliga” i gudinnekult och kroppscentrering. Därför ser jag det som angeläget 
att undersöka antaganden om kön och verklighetsuppfattning inom ett område som New Age 
som så tydligt vänder sig till kvinnor och som uppenbarligen brukas av ett stort antal. Jag har 
valt att läsa och analysera Kvinnor som slår följe med vargarna för att utläsa vilken könssyn 
författaren vill förmedla. Jag ser det som angeläget att försöka förstå vilken bild av 
kvinnlighet som här utmålas och hur denna kan tänkas påverka kvinnors handlande och 
identitetsuppfattning. 
 
3. Avgränsning och syfte 
 
Under läsning och analys av Pinkola Estés bok aktualiseras frågeställningar som återfinns i 
den dagsaktuella debatten i samhället samt inom olika vetenskapliga, ideologiska och 
religiösa ämnesområden. Dessa frågor får betydelse när man placerar in denna bok i ett 
sammanhang som har människan och samhällets verklighet som utgångspunkt. Ord som 
andlighet, kvinnopsykologi, naturligt, kvinnligt, arketyp, instinktiv natur, intuitiv kunskap, 
urbilden av kvinnan osv. förekommer rikligt i denna text och är exempel på komplexa och 
mångtydiga uttryck och begrepp. I min undersökning kommer jag framförallt att beskriva och 
analysera den ”bild” av kvinnlighet som författaren målar upp. Vilka byggstenar hon 
använder för att skapa denna kvinna och hur denna bild förhåller sig till de två könsteorier 
som redovisas i arbetet. Pinkola Estés beskriver sig själv bland annat som jungiansk 
analytiker och relaterar ofta till den så kallade arketypiska psykologin som är en gren på det 
post-jungianska trädet. Detta arbete kommer inte att beskriva och analysera Jung och post-
jungianerna, det skulle fordra ett helt eget arbete eftersom det är så omfattande. Dock kommer 
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i korthet Jung och kopplingen till New Age att tas upp i denna översikt. Liksom något om 
könssynen inom den jungianska skolan. 
 
Syftet med detta arbete är att utläsa vilken bild av ”kvinnlighet” författaren ger i sin bok. Och 
hur denna ”kvinnlighet” konstitueras. Samt att jämföra denna könssyn med de två könsteorier 
som presenteras i detta arbete. 
 
4. Disposition 
 
I arbetets inledning under rubriken ”Bakgrund” får läsaren en introduktion till 
problemområdet och en inblick i mina motiv för att skriva denna uppsats. Under rubriken 
”Avgränsning och syfte” görs en avgränsning och precisering av arbetets syfte. Under 
rubriken ”Forskning, teorier och synen på könet ur olika perspektiv” presenteras först två 
dominerande könsteorier därefter ges ett religionshistoriskt perspektiv på Jungs könssyn, 
liksom en överblick över aktuell religionspsykologisk kvinnoforskning och feministisk 
teologi. Slutligen tas exempel på litteratur upp som företräder någon av de båda 
könsteorierna. Under ”Undersökningens uppläggning och genomförande ” beskrivs denna 
undersöknings upplägg och genomförande. Här presenteras också en översiktlig beskrivning 
av den bok som är undersökningens empiriska material samt författaren till denna. Det 
empiriska materialet återfinns här i form av citerade textavsnitt som ordnats i fem grupper 
med tematiska rubriker. En sammanfattande beskrivning följer efter de citerade textavsnitten. 
”Analys och diskussion” är rubriken för det parti där innehållet i de olika temana jämförs med 
de två könsteorierna och den litteratur som behandlar könsfrågor ur olika perspektiv. Här för 
jag också en diskussion utifrån materialet och de slutsatser som dragits samt framför egna 
synpunkter på detta. Den sista rubriken i arbetet är ”Reflexion” Här kommenterar jag min 
egen undersökning och hur den fungerade. Dessutom för jag ett resonemang kring resultaten 
och behovet av ytterligare undersökningar. 
 
5. Forskning, teorier och synen på könet ur olika perspektiv 
 
5.1 Feministisk forskning och könsteori 
 
Ann-Louise Eriksson beskriver i sin uppsats med titeln Från mäns dominans till kvinnors 
dans som ingår i den nyutkomna boken Modern svensk teologi – strömningar och 
perspektivskiften under 1900-talet hur den feministiska forskningen gör sin entré vid de 
svenska universiteten i slutet av 60-talet. Enligt Eriksson kan man se detta som en utveckling 
och ett resultat av de samhällsförändringar, politiska krav och de framgångar som 
kvinnorörelsen rönt under de sista hundra åren. Det är bl.a. rösträtt, rätt till högre studier, till 
arbete och lika lön liksom till barnomsorg och fri abort som varit kraven från kvinnorörelsen. 
Eriksson menar att feministisk teori är politisk och där t ex. frågor om kön och makt 
problematiseras. Hon anger bl.a. frågor som varför män dominerar kvinnor och hur detta kan 
förändras, som områden för denna forskning. 
 
Petra Junus beskriver i ett kapitel under rubriken Religionspsykologisk kvinnoforskning, som 
ingår i Den religiösa människan av Owe Wikström feministisk forskning som en 
tvärvetenskaplig akademisk disciplin, syftande till en djupare förståelse av kön och 
könsrelationer i historien och i nutid. Junus ger en överblick över den feministiska 
forskningstraditionen och påpekar att det där råder olika uppfattningar om förhållandet mellan 
kvinnor och män. Man kan följa hur den feministiska traditionen och forskningen under 
historien har fokuserat olika frågor och krav. Och både fått reaktioner från och påverkats av 
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det omgivande samhället och de olika delarna av kvinnorörelsen. Den tidiga kvinnorörelsens 
krav på kvinnors rätt till samma möjlighet att delta i samhället och den dåvarande 
kvinnoforskningens utgångspunkt, att kvinnor och män i huvudsak är lika beskriver Junus 
som exempel på humanistisk feminism. Denna innebär ett synsätt där mäns och kvinnors 
olikheter ”… beror på uppfostran och sociala strukturer: mäns makt och kvinnors 
underordning i samhället.” 
 
Under 70-talet får denna syn kritik från andra delar av den feministiska traditionen som menar 
att denna syn är androcentrisk, dvs. har mannen som norm för det mänskliga. Man menar i 
stället att kvinnors erfarenheter ska sättas i centrum och att kvinnor och deras upplevelser ska 
ges ett högre värde. Utgångspunkten för denna feminism beskriver Junus som gynocentrisk 
och menar att den ”… utgår från att män och kvinnor i grunden är olika och har olika 
kvalitéer som kompletterar varandra.” Ann-Louise Eriksson (Eriksson?) tar upp de risker hon 
ser med den gynocentriska könssynen där faran med att ”kvinnlighet” får beteckna något som 
är entydigt och givet kan leda till att ”… det ’kvinnliga’ tenderar att uppfattas som en statisk, 
a-historisk, kanske rent av naturgiven egenskap.” Junus tar upp viktiga frågor inom 
kvinnoforskningen i dag t ex. frågan om hur begreppen manligt och kvinnligt ska användas. 
Hon beskriver också hur den uppdelning mellan socialt och biologiskt kön som den moderna 
kvinnoforskningen gjort nu börjar ifrågasättas för att i stället utvecklas mot en forskning som 
intresserar sig för relationen mellan det sociala och biologiska könet. Junus menar att 
könskonstitueringen är en genom hela livet fortlöpande process som syftar till att skapa och 
utveckla kön. Här sker ett samspel mellan människan som social och biologisk varelse. 
 
Frågor om könssyn, det vill säga synen på vad kön är och hur detta kön konstitueras har under 
det senaste decenniet varit den feministteoretiska debattens huvudfråga och man kan alltså på 
det feministiska fältet klart urskilja två olika riktningar i förståelsen av detta kön. Dels den 
grupp som fått beteckningar som gynocentrisk feminism, särartsfeminism, eller essentialistisk 
könssyn och dels den andra riktningen som kallas humanistisk feminism, likartsfeminism, 
eller konstruktivistisk könssyn. Ann-Louise Eriksson beskriver dessa: 
 

I den ena gruppen återfinns de som uppfattar kön som en kulturell 
konstruktion. Vi lär oss vad det är att vara man och kvinna. 
Kvinnlighet och manlighet konstrueras via mer och mindre 
subtila samhälleliga och kulturella processer, och det som 
kännetecknar den patriarkala kulturen är just att det ”kvinnliga” 
systematiskt konstrueras som underordnat det ”manliga”. I 
motsats till detta betonar den andra gruppen kön som en 
”naturlig” särskiljande kategori. Argumentationen för detta 
varierar. Medan några hävdar att könsidentiteten är 
”skapelsegiven”, bestämd av kromosomer och biologi … och 
Gud, medger andra att könsidentiteten är inlärd i bemärkelse att 
den är en del av ett barns psykosociala utveckling. Poängen här 
är emellertid att det finns en unik ”kvinnlig natur”, skild från den 
lika unika ”manliga naturen”. (Eriksson) 

 
Eriksson vill framhålla två saker. Dels att den vanligaste könsförståelsen bland feministiska 
forskare är den konstruktivistiska, där utgångspunkten är att betydelsen av de biologiska 
könsskillnaderna är en kulturell skapelse och att denna är inskriven ”… i en patriarkal diskurs 
som konstruerar ”kvinnlighet” som underordnad ”manlighet”. Och dels att den gynocentriska 
könssynen har ett historiskt samband med produktionsbehoven. Eriksson beskriver här hur 
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denna syn haft störst framgång under tider av t.ex. arbetslöshet medan t.ex. under krigsåren då 
kvinnorna behövdes inom industrin, fann denna könssyn få anhängare. 
 
5.2 New Age-feminism och jungiansk teori – ett religionshistoriskt perspektiv 
 
Hammer beskriver i På spaning efter helheten – NEW AGE - en ny folktro? hur 60-talets 
feminism ledde till olika sätt att hantera sin religiositet. Det utvecklades en feministteologi 
men också wicca, en icke-kristen s.k. nyhedendom började växa fram. I dag sägs magiskt 
orienterade gudinnekulturer med rötter i wicca, vara de snabbast växande grupperna bland de 
efterkristna folkreligionerna. Så är inte fallet i Sverige, här utgör wicca bara en liten del av 
den nyreligiösa kulturen. Hammer delar upp den feministiska nyreligiositeten i två fåror. En 
som är en feministisk avknoppning av wicca, där gudinnor eller gudinnan står i centrum. En 
annan som formulerar vad det innebär att vara kvinna genom att tolka detta genom ett New 
Age – perspektiv. Det har enligt Hammer formulerats en New Age–feminism som har sin 
utgångspunkt i synen, att de kvinnliga egenskaperna har ett positivt värde och bör lyftas fram. 
Denna riktning har vuxit kraftigt och de kvinnliga perspektiven och tolkningarna återfinns 
inom varje del av New Age. Hammer tar bl.a. upp som exempel kvinnligt orienterad astrologi, 
kvinnlig nyschamanism, feministisk tarotkortlek. Enligt Hammer är kvinnor i majoritet bland 
den nyandliga subkulturens sökare och för en del av dessa består nyandligheten just i att 
bejaka sin kvinnlighet genom sin religiositet. 
 
Hammer menar att New Age-feminismen befinner sig inom den feminism som har 
beteckningarna särartsfeminism, gynocentrisk feminism eller essentialistisk könssyn. Man ser 
alltså manliga och kvinnliga egenskaper som av naturen givna och feminism i detta 
sammanhang innebär att uppvärdera och bejaka, eviga, kvinnliga värden. Ofta används 
jungianska teorier för att fokusera på kvinnliga egenskaper, av naturen givna. 
Självförverkligande innebär med denna syn att väcka upp de kvinnliga krafter som finns i 
själens djup. I Pinkola Estés text finns C G Jung och hans arketypsbegrepp med som verktyg 
och karta och Olav Hammer beskriver hur Jung såg på könen som objektivt grundade 
könsroller. Hammer påpekar också att Jung saknade medvetenhet om den sociala 
konstruktionen av människors identitet. Hammer tar upp Jungs beskrivningar av kvinnor som 
naturligt relationsinriktade och män födda med naturlig begåvning för politik, teknik, 
vetenskap mm. och konstaterar att denna syn var den allmänna på Jungs tid, liksom den också 
tillhör det allmänna tankegodset i vår kultur. Hammer beskriver Jung och den jungianska 
traditionen som ett komplext och kontroversiellt tankebygge i vår tid. Han menar också att 
människor förhåller sig antingen hängivet eller kritiskt till detta. Hammer lånar ett citat från 
Hans Ljungqvist och dennes bok Jung och astrologin för att illustrera vad som i nyreligiösa 
kretsar tilltalar hos Jung: ” Det är just sagan, inte den sönderdelande logiken, som låter oss 
komma i kontakt med livets och människans djupare hemligheter.” Hammer påpekar att Jung 
just bejakar myt, fantasi, sagor och religion och att dessa aspekter är sådana som New Age 
anhängare ofta hänvisar till som centrala värden i livet. Här kan man jämföra med några av de 
religionssociologiska teorier som nämns av Liselotte Frisk i hennes bok Nyreligiositet i 
Sverige. Här beskrivs hur modern nyreligiositet och då särskilt New Age ”… ofta mer baseras 
på känslor, intuition, kommunikation och relationer än på intellekt och dogmer.” Enligt denna 
teori är det olikheter i uppfostran av pojkar och flickor i vår kultur, där flickor uppmuntras i 
att identifiera och definiera sig genom de ovan beskrivna karaktärsdragen som kan förklara att 
kvinnor lockas av den moderna nyreligiositeten. Andra teorier som vill förklara kvinnors 
överrepresentation inom dessa strömningar ser på företeelsen genom teorier om 
maktstrukturer. Här ses kvinnors engagemang i dessa rörelser som en protest mot den 
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patriarkaliska religionen och en möjlighet för kvinnor att bl. a. agera ledare och identifiera 
sina egna ev. feminina gudar. 
 
Jung utvecklade ett synsätt på den mänskliga själen som kom att kallas för den analytiska 
psykologin. Men Hammer påpekar att inte bara psykologiska teorier sysselsatte honom, och i 
hans efterlämnade skrifter kan man läsa om religion, symbolik, alkemi, orientalisk kultur 
bland mycket annat. Jungs tankar och idéer kom också att påverka den omgivande kulturen. 
Jung ansåg att det fanns en självklar mening med livet; att bli en hel människa och att det är 
genom vad Jung kallade individuationen som detta sker. Han använde begrepp som det 
kollektiva omedvetna och arketyper för att beskriva vad han ansåg vara en psykisk urgrund 
hos alla människor. I detta mänsklighetens gemensamma arv fann Jung arketyperna. Dessa är 
element som uttrycker sig i drömmar, sagor, fantasier, myter, konst och symboler. Anima och 
Animus liksom Skuggan är exempel på arketyper som Jung ansåg vara viktiga för den 
individuation som en människa genomgår. Men det är både den enskilda människan och 
hennes samhälle som behöver genomgå en individuationsprocess enligt Jung och hans 
efterföljares mening. Att detta är nödvändigt menar dessa att man kan utläsa i mytiska och 
religiösa motiv över hela världen. 
 
Hammer beskriver hur tanken på den nya tidsålder som New Age- anhängare ser som ett 
evolutionärt hopp, för både människan och hennes samhälle, appellerar både till jungianska 
tankegångar och till de myter jungianer ofta hänvisar till. Jungs sätt att betrakta människan 
innehåller en i grunden positiv syn på henne och hennes möjligheter till att utvecklas. Jung 
fokuserade på den normala människans liv och utvecklingsmöjligheter och detta är ytterligare 
något som enligt Hammer stämmer överens med tankar inom New Age - att människan kan 
nå personlig utveckling genom ett inre själsligt arbete. Även tanken på det kollektivt 
omedvetna som en psykologiskt grundad variant av den religiösa föreställningen om alltings 
gemensamma urgrund är något som talar till människor med New Age inriktning. Hammer 
framhåller den positiva tanken på människan ”… som deltagare i en universell och storslagen 
strävan efter insikt och fullkomnad …” och menar att detta är inslag hos Jung och hans 
efterföljare som attraherar en New Age-anhängare. 
 
5.3 Feministisk teologi 
 
Anne-Louise Eriksson (1999)beskriver feministisk teologi som en teologisk strömning som 
problematiserar kön och makt i teologin. Hon poängterar att denna teologi inte är ett område 
för och av kvinnor, utan en teologi som ”… definieras av sin kritiska utgångspunkt: att män 
överordnas och kvinnor underordnas i traditionell kristen teologi.” Eriksson pekar ut dess mål, 
att förändra teologiskt innehåll och uttryck så att kvinnor och män har samma värde. Alltså är 
denna teologi både ett kritiskt och ett konstruktivt projekt. 
 
Emilia Fogelklou och Ebba Boström är exempel på kvinnor som tidigt intog platser i 
teologiska och kyrkliga organisationer. Men inte förrän i slutet av sjuttiotalet började 
kvinnliga präster på ett mer genomgående sätt att reflektera över kön och makt gentemot 
kyrkoorganisationer och teologi. Ändå var det män som introducerade akademisk feministisk 
teologi i Sverige. Detta skall ses mot bakgrunden av att det var män som helt dominerade 
forskarvärlden på det teologiska området. Eriksson lyfter fram frågan om män och feminism 
och menar att den även har fler dimensioner. Hon beskriver hur den mansdominerade värld 
som både kyrkan och den teologiska forskningen är, ger män problemformuleringsprivilegier 
och tolkningsföreträden. Här är männen i majoritet, har högst status och kan därmed besluta 
vilka frågor som har relevans för forskningen och inom teologins områden. 
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1990 sker något som förändrar kvinnliga forskares möjligheter. Det året inrättas ett 
forskarseminarium för feministisk religionsvetenskap vid teologiska institutionen i Uppsala. 
Nu inleds en utveckling som avviker från den övriga forskningen. Både i fråga om ämnesval, 
metoder och teoretiska utgångspunkter. En övergång mot kvalitativa undersökningar, mot 
system- och strukturkritik samt teoretisk konstruktion. Ämnen som kvinnor finner ha relevans 
förs fram t ex. frågor om abort, kvinnomisshandel och gudinnetro. Eriksson framhåller att 
svensk feministisk teologi skiljer sig från motsvarande ute i världen. Detta genom att den 
svenska har en så svag koppling till den kyrkliga teologin. Orsakerna menar hon kan spåras i 
den svenska betoningen på religionsvetenskaplig. 
 
Eriksson understryker att svensk feministisk teologi är starkt påverkad av nordamerikansk 
feministisk teori och teologi. Flera svenska feministteologiska forskare har ägnat sig åt att 
kritiskt granska och debattera vit nordamerikansk feministisk teologi och teori. Svensk 
akademisk feministteologi kan därför karaktäriseras som ett kritiskt projekt. Det är på två 
områden detta kritiska projekt opererar. Dels gentemot teologier, kyrkor och samfund och 
dess patriarkala struktur och dominans. Och dels i förhållande till den feministteologiska 
nykonstruktion av troslära som är vanlig i det nordamerikanska sammanhanget. Det är främst 
frågor om köns- och kunskapsteoretiska utgångspunkter i teologin som kritiserats men även 
de teologiskt normativa tendenserna som Eriksson menar är vanligt förekommande i det 
amerikanska materialet granskas kritiskt. 
 
Även om den feministiska teologin har samma utgångspunkt, d v s. att den traditionella 
teologin är patriarkal så finns det en mängd varianter inom den kristna feministiska teologin. 
Också sätten att systematisera dessa feministiska riktningar varierar. Ett sätt som Eriksson tar 
upp är att indela feministteologin i tre grupper. Dessa indelas efter sitt sätt att förhålla sig till 
traditionell teologi. Den första gruppen har Bibeln som norm, den andra utgår ifrån kvinnors 
erfarenhet och den tredje har fått beteckningen post-kristendom. Att indela efter i hur hög 
grad den feministiska teologin ifrågasätter traditionell teologi har Eriksson (1999), hämtat 
från Astri Hauge. Eriksson ser dock en risk med detta sätt att indela. Hon menar att den 
feministiska teologin därmed definieras som en avvikelse i förhållande till den traditionella 
teologin. Tolkningsföreträdet, att avgöra vad som är kristet eller ej, menar Eriksson 
fortfarande blir kvar hos den traditionella teologin. 
 
Eriksson ifrågasätter också om den första gruppen alls skall definieras som feministisk teologi 
eftersom den inte gör någon analys av kvinnors underordning utan stödjer sig på en tolkning 
att Gud gett kvinnor och män samma värde och att om man läser Bibeln rätt så inser man 
detta. Den andra gruppen ser den kristna traditionen som ett viktigt arv även för kvinnorna. 
Den behöver dock rekonstrueras genom att man utgår från kvinnors erfarenhet. Eriksson 
påpekar att denna teologi mycket väl kan använda sig av andra religiösa traditioner än den 
kristna. Den tredje gruppen som kallas post-kristen har Eriksson tagit upp och diskuterat i sin 
artikel i tidskriften Gnosis nr. 2/91-3/92. Rubriken för denna artikel är Modet att lämna … 
Post-kristendom i feministteologins kölvatten. Eriksson beskriver hur begreppet post-
kristendom troligen har sitt ursprung i Mary Daly, en amerikansk teolog, filosof och 
radikalfeminist som 1971 var den ledande gestalten vid det uttåg från Harvard Memorial 
Church som kom att symbolisera den första feministiska aktionen mot den etablerade kyrkan. 
Dessa kvinnor (och män) tågade ut ur den kyrka som de inte längre trodde sig kunna förändra 
eftersom dess språk och strukturer utgick från ett grundläggande kvinnoförtryck. Den kritik 
som de gav uttryck för var riktad till patriarkal religion över huvud taget och därmed tog man 
avstånd från alla nutida religioner. Eriksson beskriver hur man i stället ville skapa ett nytt rum 
där den egna kvinnoerfarenheten skulle sättas i centrum för den nya teologin. 
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Mary Daly hade sin bakgrund inom den katolska kyrkan och gav också uttryck för kritik inom 
denna. Detta ledde till avsked från hennes tjänst vid det jesuitägda universitetet Boston 
College och kom att bilda bakgrunden till det som ledde fram till uttåget ur Harvard Memorial 
Church 1971. Eriksson menar att det var just de personliga erfarenheterna av att det är 
omöjligt för kvinnor att befria sig inom den etablerade religionen som påverkade Daly och 
hennes utveckling. I Dalys berömda predikan som föregick uttåget beskriver hon hur så 
många vägrar både se och ta på allvar det kvinnoförtryck som finns i samhället, och i stor 
omfattning inom religionen. Daly använder begreppen trivialisering, partikularisering, 
spiritualisering och universalisering för att åskådliggöra denna negligering. Dalys beskrivning 
av hur man vägrar se kvinnofrågorna och de protester och den kritik mot kyrkan som kvinnor 
för fram menar Eriksson är lika aktuell i dag som i går. Och att den är lika giltig i svenska 
kyrkor och samfund som inom de etablerade kyrkorna i USA. 
 
Att kvinnor lämnar kyrkorna i protest mot en struktur som ses som patriarkalisk för att bli 
post-kristna menar Eriksson att kyrkan avfärdar som en kvinnofråga. I stället för att se det 
som det teologiska problem detta är och ta det ansvar som kyrkan har. Hon menar att den 
kyrkliga debatten visar på hur man ser på förhållandet mellan ”avkristning” och 
sekularisering. Att religiositet görs till liktydigt med kristen tro och att om man är främmande 
inför kristendomen definieras man som främmande överhuvud taget till andlighet och 
religiositet. På detta sätt osynliggörs post-kristendomen enligt Eriksson. Hon menar också att i 
själva verket är dessa post-kristna allvarligt menande människor som kräver ett utrymme för 
sin tro och andlighet, där deras liv och erfarenheter ges betydelse. 
 
Eriksson definierar post-kristen religion som ”… utvecklandet av ny religiositet i ett 
västerländskt paradigm. Hon poängterar alltså att den har sina rötter i den kristna 
västerländska kulturen. Också begreppet ”privatreligiositet” tar hon upp som ett uttryck för 
det förhållandet att många svenskar säger sig tro på Gud men att fler och fler samtidigt lämnar 
kyrkan. Att på detta sätt göra problemet till något privat menar hon döljer en stor grupp post-
kristet andligt sökande i Sverige. Hon tar upp Daphne Hampsons beskrivning av sig själv som 
post-kristen och den definition hon använder för detta, som exempel på en kritik av den 
kristna teologin. Med Hampsons egna ord: ”Jag är post-kristen eftersom kristendomen (och 
inte t ex. islam) är den historiska kontext som format min religiösa känslighet, men definitivt 
post-kristen eftersom jag inte tror på att denna unicitet kan finnas: att Gud kan höra ihop på 
ett speciellt sätt med en speciell tid eller med en speciell person, Jesus Kristus.” Eriksson 
konstaterar att även om den feministiska kritiken ledde till det första steget att formulera sig 
utanför den traditionella religionen så är den alltså inte den enda förutsättningen för post-
kristendom. 
 
5.4 Religionspsykologisk kvinnoforskning 
 
Petra Junus (1993) använder Kate Millets bok Sexual Politics, en klassiker inom feministisk 
forskning, för att psykologiskt beskriva det maktförhållande som råder mellan kvinnor som 
grupp och män som grupp i ett patriarkaliskt samhälle. Millet anger psykologiska metoder 
som förklaring till att ett patriarkaliskt förtryck kan upprätthållas trots kvinnors möjligheter 
till utbildning, medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomisk självständighet. Det är 
barndomens internalisering av stereotypa könsroller och sedan den förstärkning som sker 
genom litteratur och massmedia som gör att förtrycket kan vidmakthållas. Men även den 
psykologiska och sociologiska vetenskapen bidrar genom sina definitioner av vad som är 
naturlig manlighet och kvinnlighet. 
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Junus pekar på hur feministisk socialpsykologi skiljer sig från traditionell socialpsykologi 
genom att den traditionella skolan ser könsrollerna som funktionella och naturliga, medan 
feministisk socialpsykologi hävdar att könsrollsmönstren inte är funktionella för alla, utan 
bara för dem som är överordnade i sammanhanget. Det är alltså i de sociala olikheterna man 
söker orsakerna och inte i de biologiska. Så förklaras t ex. hur kvinnor utvecklar särskilda 
egenskaper genom sin underordnade position. Jean Baker Miller (Junus 1993) menar att 
förmågan att intuitivt uppfatta och tillfredställa andras behov (egenskap som förknippats med 
kvinnor)är en överlevnadsstrategi hos dem som inte har makt. Miller återfinner denna 
förmåga även hos underordnade på arbetsplatser och hos tjänstefolk av båda könen. Också 
vita män med makt har tillskrivit barn, arbetare och icke-vita människor dessa egenskaper. 
Junus (1993) konstaterar att det sociala perspektivet är centralt inom kvinnoforskningen och 
man identifierar kön och makt som intimt förknippade med varandra, samhälleligt, kulturellt 
och historiskt. 
 
Ett symboliskt universum beskriver Junus (1993) som ett ”… övergripande språk- och 
symbolsystem som ger mening både åt människors vardagssituationer och åt livets 
gränssituationer.” Det definierar också manligt och kvinnligt liksom det anger en social 
ordning för könen. Religiösa tolkningssystem innehåller olika förväntningar på könens roller 
och i många officiella religioner har kvinnor haft underordnade positioner. Junus beskriver 
hur den icke- officiella religionen kan ses som ett alternativ för kvinnor att inta andra 
positioner än inom officiell religion. Hon menar också att det är angeläget att studera denna 
form för att bättre förstå kvinnors religiositet. 
 
I sin avhandling Den levande gudinnan, undersöker Junus hur kvinnors användande av 
feminina gudssymboler kan fylla psykologiska funktioner som den maskulina gudssymbolen 
inte kan. Gudinnan, Gud Moder och gudinnemyter kan enligt Junus bli en del av ett språk i 
kvinnors sökande efter en ny förståelse av sig själv som kvinnor, och i sin strävan efter en 
fördjupning av sin religiösa tro. Junus pekar särskilt på gudinnemyters funktion att ”… 
medvetandegöra, synliggöra och integrera upplevelser och erfarenheter som man tidigare inte 
haft ord och referenssystem för. Kvinnan som subjekt, i gestalt av Gudinnan som handlar och 
är huvudperson i sina berättelser, är också viktig för att kvinnor ska kunna identifiera sig som 
aktiva subjekt.” 
 
Transformationsprojektet är ett begrepp Junus använder för att beskriva en utvecklingsprocess 
som informanterna i hennes undersökning genomgår. En process som handlar om relationen 
till Gud/språket/”sitt inre” och som är föränderlig och sker över tid. Dessa begrepp hör 
hemma i olika referenssystem men har alla funktionen av att vara något centralt i dessa 
kvinnors liv. Syftet är att foga samman centrala och starka upplevelser och erfarenheter i ett 
meningsfullt referenssystem. Detta utvecklingsprojekt kan benämnas på olika sätt beroende 
på från vilket referenssystem begreppen hämtas. Andlig utveckling, personlig utveckling eller 
individuationsprocess som är ett begrepp som hör hemma i den jungianska psykologin är 
några exempel. Parallellt med transformationsprojektet pågår det som Junus beskriver som 
utvecklandet av ”… en ny självförståelse av sig själv som kvinna.” Detta är ett projekt som 
inbegriper könsidentiteten. Kvinnorna i Junus undersökning beskriver det t ex. som ”att hitta 
en ny kvinnlighet” eller att ”finna mig själv som kvinna” Junus hänvisar till forskning av t ex. 
Haavind och Ouwehand för att kritisera den kunskapssyn som upprättar dikotomier mellan 
emotionella och kognitiva utvecklingsprocesser. Junus identifierar det centrala begreppet i det 
här sammanhanget som ”självförståelse”. Och pekar på hur kvinnor utvecklar en ny 
självförståelse genom att hitta nya personlighetsstrategier, ifrågasätta värderingar, skapa nära 
relationer till andra kvinnor och genom att tolka om upplevelser av kroppen och sexualiteten. 
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Junus använder sig av Haavinds teori om könsförståelse i diskussionen om vilka 
utvecklingsmöjligheter kvinnor har. Haavind är kritisk till psykologins försök att psykologiskt 
definiera kvinnors särart eftersom hon menar att idéer om kvinnlighet och identitet är 
kulturella konstruktioner. Junus citerar Haavind: 
 
 För att förstå förändringar och variationer i vad det kan betyda att 
 vara kvinna, är det praktiskt att studera kön som ett betydelseinnehåll 
 som är föremål för löpande förhandlingar i det sociala samspelet. 
 
Det är genom förhållningssätt till den omgivande sociala och kulturella verkligheten och 
genom relationer till män och kvinnor som kvinnor skapar sig själva och sin identitet. Men 
också genom att handla efter ett mönster med en viss avsikt. Några av kvinnorna i Junus 
undersökning avser t ex. att bli mer ”hela”, eller finna en mer ”äkta kvinnlighet”. 
 
Junus pekar på en i transformationsprojektet inbyggd konflikt. I vår kultur är både det kristna 
och de New Age- inspirerade symbolsystemen liksom det jungianska symbolsystemet 
definierade och tolkade av män. När kvinnor söker förändras genom sin religiositet och 
genom en ny förståelse av sig själva som kvinnor blir de tvungna att göra nya tolkningar av 
sin verklighet. Detta projekt kallar Junus för tolkningsprojeket. Här måste kvinnor börja 
omtolka religiösa symboler och referenssystem och därigenom startar också en förändring av 
ens självförståelse. I Junus undersökning är myternas gudinnor, inre gudinnebilder, den stora 
Gudinnan och Gud Moder centrala och viktiga symboler i tolkningsprojektet. Dessa feminina 
krafter har en icke-patriarkal grund och innebär ett tryggt sätt att närma sig det ”gudomliga” 
utan att tvingas omfatta det patriarkala tänkande som ingår i det traditionellt androcentriska 
transformationsprojektet. Här kan uppstå ytterligare en konflikt: att med bibehållen 
självkänsla förhålla sig till manlig dominans på ett personligt, strukturellt, kulturellt och 
mytologiskt/symboliskt plan. 
 
Könskonstituering, att skapa kvinnlighet, beskriver Junus genom att använda sig av Eva 
Lundgrens könskonstitueringsprocess (Lundgren 1993). Att bli man eller kvinna är en 
livslång process som kräver aktiv handling, anpassning och förhållningssätt som både kan 
vara medvetna och omedvetna. Hon/han måste också förhålla sig till historiska, kulturella och 
sociala värderingar och normer för kön genom att välja någon av strategierna anpassning, 
brott mot reglerna eller att vidareutveckla dem. Junus pekar på det dynamiska förhållandet 
mellan kreativitet och anpassning i könskonstitueringsprocessen. Hon tar upp Winnicots teori 
om leken i övergångsområdet och menar att detta är ett utrymme där man kan experimentera 
med sin identitetsförståelse. I detta lekutrymme kan människan leka både med sin gudsbild 
och med sin egen upplevelse av kvinnlighet/manlighet. Dock måste kraven på trygghet och 
tillgång till användbara kulturella redskap vara uppfyllda. Arenor är ett begrepp som Junus 
hämtat från Lundgren (1993) och som beskriver områden där olika tolkningar konfronteras 
och där kön kan konstitueras. Junus har i sin avhandling undersökt i vilken mån lekutrymmet 
kan uttryckas i de olika arenorna. Exempel på arenor för könskonstituering kan vara kroppen, 
texter, kvinnogrupper, relationer. 
 
Bland de kvinnor som söker sig till feminina gudssymboler har Junus uppfattat att den 
övervägande delen är starkt influerad av den jungianska könsförståelsen. Hon betonar 
samtidigt att könsförståelsen hos en individ inte är något statiskt utan förändras och utvecklas 
över tid. Något som Junus uppfattar som grundläggande för vårt samhälle är könsdikotomin. 
Lundgren ser denna könsdikotomisering som något centralt i könskonstitueringsprocessen. 
Det är en process där man delar in män och kvinnor i två grupper och där vissa kriterier och 
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förutsättningar skiljer den ena gruppen från den andra. Det finns också en gemensam 
överenskommelse om denna uppdelning trots att ramarna kan vara både samma och variera 
sinsemellan. Denna könsdikotomisering kan i olika referenssystem ha en mer eller mindre 
central plats. 
 
Som tidigare nämnts i detta arbete fick den gynocentriska traditionen starkt fäste under 80-
talet. Att på detta sätt lyfta fram och uppvärdera egenskaper och kvalitéer som traditionellt 
betraktats som kvinnliga ledde i många fall till att kvinnors självkänsla stärktes. Denna s.k. 
spegelvändningstendens har kritiserats bl. a. av Lundgren (Junus 1995). Hon anser inte att 
denna tankemodell är något bidrag till att överskrida könsdikotomier och maktstrukturer utan 
mera ett bidrag till utvecklingen av det restaurerade patriarkatet. (Lundgren 1993) Junus 
poängterar också att man inom delar av den radikala häx- och gudinnerörelsen samt inom den 
feministiska teologin ägnar sig åt att göra upp med det dikotomiska tänkandet. De flesta 
informanterna i Junus undersökning uttrycker dock en könsförståelse som bygger på 
särartsförståelse och könsdikotomi. Men eftersom könsförståelsen inte är något statiskt utan 
hela tiden utvecklas och förändras måste man studera den process som könskonstitueringen 
innebär. Junus tar upp fyra olika typer av könsförståelse i sitt material. Jungiansk dikotomi, 
särartsförståelse utifrån erfarenhet och särartsförståelse med kroppen som utgångspunkt samt 
”det mesta är kulturskapat”. Här kommer endast jungiansk dikotomi att tas upp. 
 
C G Jung beskrev det maskulina och det feminina som två helt åtskilda metafysiska principer. 
Logos är maskulinum och beskrivs bland annat som den målinriktade eller analytiska 
principen. Eros är femininum och har t ex. beskrivits som den relaterande eller 
sammanbindande principen. Jung ansåg att den feminina och den maskulina principen fanns 
hos bägge könen och han kallade den hos kvinnan för animus och hos mannen för anima. 
Men Jung ansåg ändå att kvinnor står närmare eros och att animus-logos har en underordnad 
betydelse och att motsvarande gäller för männen. Junus menar att Jung i denna könssyn var 
influerad av gnostiska och österländska läror, och att det är Jungs förtjänst att detta tankesätt 
påverkat den västerländska psykologin. 
 
Junus använder termen dubbeldikotomi för att beskriva jungiansk dikotomi. Denna 
könsförståelse bygger på att Jung kopplar ihop det biologiska och det sociala könet och sedan 
ger det status som symboliskt kön, d. v. s. som eros och logos. ”Manliga” egenskaper hos 
kvinnor och ”kvinnliga” egenskaper hos män, blir arketyper som anima och animus. Junus 
uttrycker att denna dubbeldikotomi innebär ”… en psykologisk öppning för att börja 
överskrida vissa gränser för det sociala könet.” 
 
Den feministiska analytiska psykologin är enligt Junus klart gynocentrisk. Den utgår från att 
det finns en kvinnlig och en manlig natur. Hon skriver: 
  

Dels finns det två helt olika universellt nedärvda mönster hos både 
kvinnor och män. Dels uppmuntras kvinnor som biologiska kvinnor 
att vara autentiskt feminina och att inte längre sätta biologiska 
män och det Maskulina i första rummet. Uppfattningen att det finns 
två kön ligger så nära uppfattningen att det finns två nedärvda 
(arketypiska) principer att det automatiskt blir det essentiellt 
feminina som betonas för kvinnor, inte det androgyna som man 
kunde ha väntat sig. Gudinnan blir i denna kontext en symbol för 
det essentiellt Feminina. 
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Junus pekar på hur användningen av det jungianska systemet med ”nedärvda arketyper” kan 
fungera som en troslära, där det Maskulina och det Feminina blir metafysiska storheter som 
man kan tror på, liknande tron på Gud eller andliga krafter. Och Junus ställer frågan om vilket 
innehållet i så fall blir i den manliga respektive kvinnliga kraften. Här kan hon i sitt material 
se att det sker en radikal omfördelning av den traditionella uppdelningen mellan manliga och 
kvinnliga egenskaper. Kvinnor börjar beskriva sig själva med termer hämtade från 
traditionellt manliga sammanhang. De ”… tar sitt eget tolkningsföreträde: de definierar själva 
vilka egenskaper de vill kalla för feminina/kvinnliga.” Och detta stärker självkänslan och 
påverkar kvinnors självförståelse. Men som Junus anmärker har den dubbeldikotomiska 
formen behållits inom den feministiska analytiska psykologin. Och nu uppstår problemet med 
vad som återstår i den manliga kategorin. Enligt feministiskt inspirerade jungianer är de 
manliga egenskaper som integrerats i kvinnan, just kvinnliga egenskaper. Junus uppfattar att 
den jungianska dubbeldikotomin med dess nedärvda och åtskilda principer kan hindra 
tolkningsprojektets utveckling. Hon beskriver hur denna könsförståelse kan bli en 
återvändsgränd, där kvinnor tvingas förtränga sin vrede mot män, samtidigt hitta positiva 
egenskaper i den manliga kategorin som de själva ändå inte vill göra till sina egna. Men om 
man ser processen som det centrala i motsats till principerna menar Junus att denna nya 
kvinnlighetsförståelse ändå kan vara en möjlig väg för skapandet av nya 
kvinnlighetsdefinitioner. 
 
Konfliktmedvetenhet är också något som Junus anser vara nödvändigt för tolkningsprojektet. 
Hon beskriver den vrede som uppkommer när kvinnor börjar förstå att de är förtryckta, och så 
har varit under historien. Junus menar att ”… ett referenssystem som erkänner och bekräftar 
vreden och gör den berättigad måste vara att föredra framför ett referenssystem som 
osynliggör den.” Junus beskriver två vägar som tolkningsprojektets könskonstituering kan ta. 
Den ena går via en komplementär könsförståelse och den andra använder 
konfliktmedvetenheten som process. Den jungianska dikotomin har tidigare beskrivits här och 
Junus menar att denna komplementära könsförståelse kan fungera antingen som en dynamisk 
inspirationskälla eller bli till en återvändsgränd. När den främst fungerar som en process där 
traditionellt kvinnliga egenskaper uppvärderas och traditionellt manliga egenskaper tas över 
av kvinnor rymmer den möjligheter att verka för nya kvinnlighetsdefinitioner. Om den 
däremot främst tar fasta på principen för uppdelningen mellan ”manligt” och ”kvinnligt” är 
risken stor att det som återstår i den manliga kategorin blir vålds- och förtryckaregenskaper. 
Och kvinnor blir ett slags bärare av godhet. Ett annat alternativ kan bli att man återgår till en 
uppdelning mellan biologiska män och kvinnor. Detta i sin tur kan innebära att män får 
fortsätta att inneha de centrala positionerna inom kyrkan, New Age-gruppen och i relationen. 
Junus menar att man här hamnar i en återvändsgränd med traditionell rollfördelning om än 
beskriven genom nya symboler. 
 
Den andra vägen för tolkningsprojektets könskonstituering kallar Junus för 
konfliktmedvetenheten som process. Den konflikt hon syftar på är den som finns inneboende i 
den icke-jämlika patriarkala strukturen. Junus menar att insikten om denna ofta sker på en 
intellektuell nivå men att den samtidigt väcker en stark vrede hos kvinnor. Det finns olika sätt 
att möta denna insikt enligt Junus. Ett är att förneka konflikten eller kanske dämpa den genom 
den komplementära könsförståelsen; män och kvinnor är så olika att de inte kan förstå 
varandra. Problemet kan också göras till hennes eftersom det är hon som upplever det; hon 
kan gå i terapi. Processen kan också stoppas upp genom ett New Age-tänkande där man själv 
har skapat sina problem genom ett negativt tänkande. Att helt ta avstånd från män är också en 
möjlighet som särartsförståelsen kan erbjuda. Men att lämna en relation till män eller sin 
religiösa grupp för en period, för att stiga ur konflikten, kan fungera som en refug beskriver 
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Junus. En tillfällig tillflyktsort från det omgivande patriarkatet. Även särartsförståelsen kan 
fungera som en sådan refug. Och att tillägna sig traditionellt manliga egenskaper är 
betydelsefullt för tolkningsprojektet oavsett om man utgår från en särartsförståelse eller en 
likhetsförståelse. Junus menar att denna refug kan verka som en kraftkälla dit kvinnor kan 
återvända under den process som tolkningsprojektet innebär. Och när kvinnor ånyo kliver 
fram och konfronteras med konflikten har de förhoppningsvis tillägnat sig kraft och styrka för 
att med Junus termer ”… initiera en öppen konflikt”. Och erövrat ett utgångsläge där de kan 
ta upp kampen om tolkningsföreträdet, om vem som ska definiera vad ”kvinnlighet” är. 
 
Junus framhåller att de feminina symbolerna Gud Moder och gudinnorna är betydelsefulla i 
den process som tolkningsprojektet innebär. Hon menar också att de inbjuder till många slags 
tolkningar vad gäller kön. Men samtidigt konstaterar hon att de ofta används som symboler i 
en könsförståelse som delar upp ”feminint” och ”maskulint” i två kategorier helt skilda från 
varandra. Den risk som Junus ser med gudinnesymboliken är att den utan kombination med 
en tydlig konfliktmedvetenhet kan komma att användas för att restaurera patriarkatet. I USA 
har Gudinnan tagits upp av New Age- grupper och integrerats i ett androcentriskt 
referenssystem. Junus menar att samma tendens börjar märkas i Sverige. Hon refererar till en 
föreläsning som handlat om hur kvinnor kan finna sin inre Gudinna och män sin inre Guru. 
Det är de traditionella könsrollerna som givits nya kläder i detta sammanhang. Junus trycker 
också på att man måste tolka mytens funktion kontextuellt. Hon pekar på hur kön måste 
problematiseras utifrån sin kulturella och sociala kontext samt utifrån de personliga 
erfarenheterna. Först då kan man tala om myternas psykologiska funktioner. 
 
5.5 Könsskillnader med naturvetenskap och analytisk psykologi som perspektiv 
 
1994 kom Hon & Han – födda olika av Rigmor Robet och Kerstin Uvnäs Moberg. En bok 
som är ett samarbete mellan en docent i farmakologi (Uvnäs Moberg)och en företagsläkare 
(Robert). Författarna uppehåller sig kring de oföränderliga strukturer som de anser präglat 
människan under årmiljonerna; generna, könshormoner, och den betydelse som de menar att 
dessa har för personligheten och människans fantasivärld. Det är uråldriga beteendemönster 
och urbilder av kvinnan och mannen som författarna anger som ämnet för denna bok. 
Författarna menar också att vi idag har fått nya naturvetenskapliga kunskaper som kan matcha 
den bildvärld som de anser alltid har existerat och som återfinns i konst, riter och i leken. Ett 
annat syfte som framkommer är att författarna vill öka förståelsen för ämnet ”kvinna och 
man” genom att sammanföra olika vetenskaper och forskningstraditioner. 
 
Författarna pekar på hur man i samhället i dag mer än nånsin ifrågasätter de normer som finns 
för manligt respektive kvinnligt. De menar också att stora problem har uppstått genom den 
jämställdhetssträvan som finns. Detta på grund av att vi inte tagit hänsyn till de 
konstitutionella olikheter som finns nedlagda i kvinnor och män och som leder till 
”biverkningar” när vi försöker manipulera med dem. Därför menar författarna att vi ska 
försöka bli medvetna om de olikheter som inte går att ändra på hos oss själva eller hos det 
andra könet. Och på så sätt ”… kan vi bli friare – fria att välja inom de områden där vi kan 
välja och säkrare i förhållande till den bakgrundsvärld i kropp och själ som är given.” 
 
Vilka är då dessa olikheter och hur gestaltar de sig? Två figurer som används som modell i 
denna bok är ”Kamp-flyktmannen och ”Maria”. Båda styrs från sin respektive hjärna och 
beskrivs i kroppsliga och psykiska särdrag. Olikheterna i de bilder som valts som modeller 
visar just de särdrag som man menar präglar de ursprungliga roller som under tidernas gång 
utmejslats i oss ”… jägare, krigare och moder – det mänskliga däggdjursarvet.” De bägge 
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författarna är eniga om att dessa två bilder/modeller är representativa för att karaktärisera och 
avgränsa manligt och kvinnligt från varandra. Och att detta gäller både ur kroppslig, själslig 
och psykologiskt hänseende. Man utgår alltså från att gener och könshormoner avgör och styr 
vårt beteende och att detta avspeglar en naturens ordning. De temperamens- och 
begåvningsskillnader som författarna finner mellan män och kvinnor ser dessa följaktligen 
som bekräftelser på de eviga, nedärvda skillnader som vetenskapen redan har dokumenterat. 
Med författarnas egna ord: ” Bägge metoderna visar en ”väntande” moder i kvinnan och en 
”dold” jägar-krigargestalt i mannen.” 
 
5.6 Litteraturvetenskapligt perspektiv - ett debattinlägg 
 
Nina Björk är litteraturvetare och frilansjournalist och kom 1996 ut med boken Under det 
rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Björk ger sig här in i den 
samtida feministiska debatten genom att kritisera den feminism som vill göra kvinnan till en 
utopi om ett bättre samhälle, och till en naturlig identitet. Hon menar att vi i dag står inför en 
skiljeväg där olika feminismer finns och kan väljas. Björk använder begreppet 
”livmoderfeminism” för att beskriva den riktning som ser skillnaderna mellan könen som 
biologiskt givna. Denna feminism, menar Björk, vill inte upphäva skillnader mellan könen 
utan behålla dessa men uppvärdera den kvinnliga sidan av denna naturliga motsättning. Man 
vill ge den kvinnliga särarten högstatus. Med denna feminism menar Björk att polariteten 
mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt befästs. Och att ”… individen förblir sitt kön 
framför sin mänsklighet – och begränsas enligt detta.” En annan feminism i detta vägval, som 
Björk kallar politisk feminism, behandlar kvinnor som en grupp som har mindre makt än den 
andra gruppen av kön, män. Här menar hon att talet om skillnader är en förutsättning för att 
visa på de orättvisor som finns i samhället. Björk ser också att det finns en risk även med 
denna feminism vad gäller att cementera dikotomin kvinnor – män, men menar att skillnaden 
ändå är väldigt stor. När den politiska feminismen ser könen som två kollektiv och kräver lika 
lön, varvade listor och kvotering sker detta som ett medel för att nå målet: ett samhälle där 
individen i större utsträckning fritt ska kunna välja inriktning på sitt liv. 
 
Björk ser den s.k. livmoderfeminismen som den feminism som har den starkaste rösten i 
debatten i dag. Samtidigt pekar hon på risken med att placera könen och dess roller i en natur 
som därmed omöjliggör en kulturs förändring av dessa. Därmed skulle enligt Björk 
feminismen upphöra att vara ett hot mot samhället. Feminismen är enligt henne ”… en rörelse 
för förändring i ett patriarkalt samhälle …” Men Björk ställer också frågan vad det är som ska 
förändras. ”Är det verkligheten, vad kvinnor och män gör under sina dagar, vilka uppgifter de 
utför, vilka arbeten de har eller inte har, hur mycket pengar de tjänar, hur stor makt de har 
politiskt och ekonomiskt – eller är det värderingen av denna verklighet som ska förändras, 
vilka arbeten och vilka uppgifter som anses viktiga och värdefulla, vad som överhuvudtaget 
ska definieras som ”att ha makt”?” 
 
Bland de många saker som Björk ifrågasätter hos livmoderfeministerna är var gränserna för 
natur och kultur går och hur dessa gränser skapas. En annan är denna feminisms tendenser att 
blunda för sitt politiska ställningstagande. T ex. genom hävdandet av en naturlighet, 
opåverkad av vår kultur, som också bör vara samhällets lag. Liksom värderingen att 
avkommans bästa har ett högsta värde och styr valet av vem vi älskar, och vilket kön som gör 
vad på dagarna. Björk ser med oro också på framtiden vad gäller kvinnors möjligheter i 
samhället. Hon hänvisar till livmoderfeminismens fokus på att bejaka våra avgränsade roller 
och för kvinnors del främst utvecklas till ”naturliga kvinnor”. Detta är enligt Björk samma 
argument som vid förra sekelskiftet, då argumenten mot att låta kvinnor få rösträtt och gå på 
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universiteten var av samma typ som de ”nya” kunskaper som i dag vill skona kvinnor från 
manliga aktiviteter och rättigheter. Björk ställer sig frågande till om vi hade uppnått de mål 
som vi tar för givna idag: rösträtt, tillträde till högre utbildning, barnomsorg, plats i riksdagen, 
en offentlig sektor om dessa argument fått råda. Hon uttrycker här en förhoppning om att den 
biologiska kvinnliga särarten inte ska vara den viktigaste punkten på den politiska 
dagordningen vid det kommande sekelskiftet. 
 
”Livmoderfeminismen äger en lockelse …” skriver Björk och beskriver kvinnors dilemma att 
vilja få sin identitet (Kvinna) bekräftad och samtidigt veta att denna identitet i sig är en 
kulturell skapelse - en konflikt mellan feministen och den i kulturen levande kvinnan. Här 
menar Björk att livmoderfeminismen har en funktion att fylla. Hon pekar på hur det blir 
lättare att hantera och leva med denna permanenta konflikt om feminism just innebär att 
bejaka sin könsroll. Och kulturen och feminismen på detta sätt sammanfaller. 
 
Björk tar i sin bok upp en mängd olika texter och filmer som hon ”läst” i arbetet med att följa 
kvinnligheten i det som hon beskriver som ”… en skapelseberättelse i vår tid.” Själv för Björk 
fram ståndpunkten att det inte existerar någon Kvinna, bara en ”… kvinnlighet som samtidigt 
skapas av kulturen – och förtrycks av den.” Björk vänder sig mot en feminism som vill ställa 
sig utanför en politisk analys av könen och samhället. En feminism som hävdar att 
kvinnlighet är något naturligt, biologiskt bestämt och som därmed hamnar bortom politiken är 
enligt Björk också en ideologi – och en utopi. Liksom Björks egen dröm och utopi: en 
människa vars kön inte ger en i förväg bestämd identitet och mening, en tillvaro där kroppar 
inte har den bestämda mening som de har i dag. Björk konstaterar att ”feminismen” innehåller 
många olika sätt att se på världen ur ideologisk och politisk synvinkel. Den är aldrig ”ren”. 
 
6. Undersökningens uppläggning och genomförande 
 
6.1 Studiens angreppssätt 
 
Jag använder en modifierad version av den fenomenografiska ansats som beskrivs av Staffan 
Larsson i dennes bok Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Där Larsson utgår från ett 
antal intervjuer, använder jag mej i stället av en text, Pinkola Estés bok. Under läsningen av 
denna bok har jag klippt ut och samlat textavsnitt efter ”vad de handlar om”. Dessa högar har 
jag sedan gett temarubriker. Bland dessa högar har jag valt ut fem grupper som jag funnit 
relevanta för att beskriva författarens uppfattning av kvinnlighet. Temarubrikerna utgör ett 
slags bakgrunder med vilkas hjälp jag söker beskriva de idéer, uppfattningar och värderingar 
som författaren ger uttryck för i sin text. Nedan görs en presentation av författaren och boken 
och sedan följer de textcitat som jag utgår ifrån. Efter textcitaten kommer en sammanfattande 
beskrivning av temanas innehåll, därefter följer en analys- och diskussionsdel. Här tas de två 
könsteorier som presenterats in, samt den forskning och de perspektiv som också finns 
upptagna i detta arbete. 
 
6.2 Boken, författaren, användning och recensioner 
 
Kvinnor som slår följe med vargarna är en 450-sidig bok som i Sverige ges ut av Förlaget 
Wahlström & Widstrand. Boken har kommit ut i tre upplagor. Den första år 1994, den andra i 
en omarbetad upplaga år 1997 och den tredje i pocketformat år 1998. Sammanlagt 47 000 
exemplar har sålts och en anställd på förlagets marknadsavdelning upplyser mej om att denna 
bok kommer att tryckas i fler upplagor. 1992 när boken kom ut i USA hamnade den på New 
York Times bestsellerlista och låg där i över ett år. 



 19

Pinkola Estés är amerikanska med mexikanskt och ungerskt påbrå, jungiansk analytiker med 
doktorsexamen i multikulturella studier och klinisk psykologi. Författaren anger själv i sin 
efterskrift till pocketupplagan som kom ut i Sverige 1998 att boken är på en och samma gång 
ett psykologiskt och andligt dokument. Pinkola Estés skriver i sin efterskrift till den andra 
upplagan att hon är förvånad över att läsarna har kunnat uppfatta arbetets andliga rötter så väl. 
Hon säger också att hon haft för avsikt att åstadkomma både ett litterärt verk och ett 
psykologiskt verk om det andliga. Hon vill också att ”… detta arbete skall ses som ett bidrag 
till vad som är känt och vad som är behövligt i en genuin kvinnopsykologi – en som innefattar 
alla slags kvinnor som existerar och alla slags liv de lever.” Författaren beskriver i sitt 
efterord hur skrivandet av denna bok startade. Det var efter en pilgrimsfärd 1971 från öknen 
till författarens hemstad, som hon bad om sina äldre släktingars välsignelse att få skriva en 
bok förankrad i deras ”… andliga rötters sångspråk.”. Pinkola Estés anger också det viktigaste 
löfte som utväxlades med dessa anförvanter: ” Glöm inte oss och det vi har lidit för”. 
 
Boken är uppdelad i tjugo avsnitt som är helt fristående. De olika avsnitten har rubriker som t 
ex. ”TJUTET: Vildkvinnans återfödelse”, ”ATT NOSA SIG FRAM TILL SANNINGEN: 
Den återvunna intuitionen som initiation”, HEMVÄNDANDET: Att återfinna sig själv” o s v. 
Boken innehåller olika sagor, myter och legender som författaren med sina egna ord ”… 
använder för att belysa kvinnors instinktiva natur”. Här finns också olika frågor som hör till 
dessa berättelser och sagor och som Pinkola Estés även använder i sin kliniska verksamhet 
med analysander. Enligt författaren har sagor ett tydligt mönster som kan urskiljas och att 
detta är allt vi överhuvudtaget behöver för att lära känna vårt psyke. Samtidigt är sagan ett 
läkemedel som stärker och ger hälsa åt samhället och individen. Huvudkällan till sagan och 
dess numinösa karaktär menar hon är den långa kedja av människor som förvaltat sagorna och 
som är förenade med varandra genom tid och rum. 
 
Pinkola Estés skriver att boken handlar om ”… den arketypiska vildkvinnan, om hennes sätt 
att vara”. Hon menar att detta inte låter sig göras så enkelt eftersom vildkvinnan inte låter sig 
infångas och kategoriseras. Hon ska i stället lära kännas genom en fortlöpande process som 
innebär ett livslångt arbete. Det författaren erbjuder läsaren för att ändå kunna ana denna 
vildkvinna är just sagor; kvinnors sagor. Och analysen och tolkningen av dessa handlar om 
hur kvinnor söker den vilda naturen inom sig och finner, eller förlorar den. Denna vilda natur 
har många olika namn i Pinkola Estés text. La Loba – Vargkvinnan, La Que Sabé – Hon som 
vet, vildkvinnan o s v. 
 
I efterskriften till den andra upplagan framgår att denna bok i USA används i studiegrupper 
och workshops, bl. a. som en hjälp i det medvetna individuationsarbetet. Författaren själv 
menar att boken skall betraktas som ett kontemplativt verk. Enligt Pinkola Estés anger nittio 
procent av de brev som kommit till henne, att brevskrivaren använder boken tillsammans med 
en närstående och/eller i grupper som träffas allt mellan en gång i veckan till en gång per 
månad. Författaren uppmanar läsarna att använda sig av studiegruppen eftersom hon anser att 
boken inte kan läsas som en vanlig bok utan bör läsas lite i taget. 
 
De recensioner av boken som jag läst kan grovt delas upp i två riktningar. Några recensioner 
uttrycker ord som: ”Äntligen någon som skriver om det kvinnliga, om kvinnans psyke” (Pv, 
97-2, sid.37-38), ”… i alla fall sista dagarnas feminister ska nog låta bli Kvinnor som slår 
följe med vargarna. De brukar ju bli förnärmade bara för att ordet natur står på samma sida 
som ordet kvinna och det gör det på varenda sida här …” (AB, 94-10-31), ”I sagorna finns 
regelrätta manualer för den kvinnliga initiationsprocessen, men utan Clarissas briljanta 
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analyser har jag inte kunnat se dem förut” (R P, 94 – 04), ”Kvinna läs den och återvänd dit 
du hör hemma” (ÖS, 94-10-26). 
 
Två av recensionerna är negativa till boken om än på olika sätt. Den ena avfärdar boken för 
att ”… det mesta känns så självklart” och ”… den amerikanska moralkaka som serveras 
mellan raderna … ve den hona som inte lyckas hitta en lämplig flock och hålla fast vid resten 
av livet.” (Bb, 94-11-23). Den andra recensionen levererar en kritik av boken som 
recensenten uppfattar vara helt i fas med den del av feminismen som ”… förefaller ha 
resignerat inför vår tids hårdnande villkor …” och författaren kritiseras för att ”… frossa i en 
murken kulturkritik till förmån för naturen som kvinnor underförstått står närmare. Dessa 
tongångar har ju hörts tidigare och alltid i sammanhang som varit oförmånliga för kvinnliga 
krav på jämställdhet och respekt.” Innehållet i Pinkola Estés bok bygger enligt denne 
recensent också på ”… primitivismen, den idylliska omgestaltningen av främmande kulturer 
som är en romantisk utlöpare … och den har haft åtskilliga genombrott under de senaste 
århundradena.” 
(SD, 95-01-09). 
 
6.3 Textcitat ordnade i teman 
 
Jag har valt ut fem teman för att beskriva den bild av kvinnlighet som författaren ger. De har 
grupperats under rubrikerna: Vildkvinnan, Kvinnor, Män, Kunskap och Konflikt. Under temat 
Vildkvinnan har jag samlat innehållet i detta fenomen: hennes egenskaper, hemvist och hur 
hon tar gestalt. Temat Kvinnor innehåller egenskaper, roller och uppgifter för kvinnor och 
beskriver kvinnor som har eller inte har kontakt med vildkvinnan. Här har jag också samlat 
textavsnitt som anger normer för kvinnors handlande. Temat Män samlar manliga egenskaper 
och roller. Kunskap innefattar vad kunskap är, och hur vi får denna kunskap, t ex. om 
vildkvinnan. Konflikt är det tema som innefattar vilka hot och konflikter som författaren 
anger samt hennes syn på vrede och synen på förändring, såväl inre som yttre. Här följer de 
citerade textavsnitten under respektive temarubrik. Några textavsnitt förekommer under fler 
än en huvudrubrik. I citerad text förekommer klamrar med punkter ([…]). Dessa har jag 
infogat i texten för att visa att jag hoppar över text som saknar relevans för arbetet. Jag 
använder även klamrar när jag gör egna kommentarer i författarens text. Citaten har vidare 
numrerats från 1-73 för att jag enkelt skall kunna hänvisa till dessa och läsaren enklare skall 
kunna hitta i den omfattande textmassan. 
 
6.3.1 Tema vildkvinnan 
 
1. s. 99 ”Psykiskt representerar Moder Nyx, Baba Yaga, vattenkvinnan, La Que 

Sabé och vildkvinnan olika drag, åldrar, sinnesstämningar och egenskaper hos den 
vilda Moder Gud.” 

 
2. s. 21 ”Vildkvinnan är alla kvinnors hälsa. Utan henne blir kvinnopsykologin 

obegriplig. Denna vilda, ursprungliga varelse är urbilden av kvinnan – oavsett 
kulturtillhörighet, oavsett tidsepok, oavsett politiska förhållanden är hon en och 
densamma. Hennes cykler förändras, de symboliska återgivningarna av henne 
förändras, men i allt väsentligt förblir hon oförändrad. Hon är den hon är och hon 
är hel.” 

 
3. s. 19-20 ”Ordet vild används här inte i sin moderna, negativa betydelse, 

”oregerlig, utan i sin ursprungliga – att leva ett naturligt liv, ett liv där la criatura, 
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den levande varelsen, har en inneboende integritet och sunda gränser. Dessa två 
ord, vild och kvinna, får kvinnor att minnas vem och vad de är. De är en metafor 
som beskriver den kraft som finns innerst i allt kvinnligt. De personifierar en makt 
som kvinnor inte kan leva utan. Vildkvinnans arketyp kan beskrivas på andra, lika 
adekvata sätt. Man kan beteckna denna kraftfulla psykiska natur som den 
instinktiva naturen, men vildkvinnan är den bakomliggande kraften. Eller man kan 
kalla den för det naturliga psyket, men bakom detta finns likafullt vildkvinnans 
arketyp. Man kan tala om kvinnans medfödda, ursprungliga natur. Man kan tala 
om det inneboende, naturligt kvinnlig. I poesi kallas den kanske ”det Andra” eller 
”universums sju hav” eller ”den fjärran skogen” eller ”vännen”. I skilda 
psykologiska skolor och ur skilda perspektiv skulle den kanske få heta detet, 
självet, den mediala naturen. Inom biologin skulle man tala om den typiska eller 
fundamentala naturen. Bland cantadoras kallas den för den visa eller insiktsfulla 
naturen, eftersom den är tyst, förutseende och intuitiv. I bland får den heta 
”kvinnan som lever vid tidens slut” eller kvinnan som lever vid världens ände”. 
Och denna criatura är genomgående en skapare/häxa, en dödsgudinna, en 
nedstigen jungfru eller någon likartad personifikation. […] I själva verket har 
vildkvinnan inget namn i det psykoida omedvetna – det outgrundliga psykiska 
skikt varifrån detta fenomen emanerar – på grund av att hon omfattar så mycket. 
Men eftersom denna kraft är ursprunget till alla väsentliga aspekter av det 
kvinnliga får hon här på jorden bära många olika namn, inte bara för att vi skall 
kunna fånga en skymt av alla de otaliga aspekterna av hennes natur utan också för 
att vi skall kunna hålla henne kvar. I början av vår återvunna kontakt med henne 
kan hon nämligen gå upp i rök på ett ögonblick, men genom att ge henne ett namn 
skapar vi åt henne ett territorium av tankar och känslor inom oss. Då kommer hon, 
och om vi förstår att uppskatta henne blir hon kvar.” 

 
4. s. 36-37 ”Vilket namn som än används har den kraft som personifieras i La Loba 

kännedom om det individuella förflutna och om det avlägset förflutna eftersom 
hon har överlevt generation efter generation och är tidlöst gammal. Hon arkiverar 
kvinnors strävan. Hon bevarar den kvinnliga traditionen. Hon har tentakler mot 
framtiden, hon lever på en gång bakåt och framåt i tiden, uppväger det ena genom 
att dansa med det andra. Den gamla, Hon som vet, finns inom oss. Hon har sitt 
hemvist i kvinnors djupaste psyke, det uråldriga och starka vilda självet. Hennes 
hem är den plats i tiden där kvinnors ande och vargens ande möts – den plats där 
hennes tänkande och hennes instinkter flyter samman, där en kvinnas djupa liv 
blir grunden till hennes vardagliga liv. Det är den punkt där Jag och Du förenas, 
den plats där kvinnor andligen slår följe med vargarna. Den här gamla kvinnan 
står mitt emellan rationalitetens och mytens världar. Hon är den ledkula runt 
vilken dessa världar vrider sig. Detta land mellan världarna är den obeskrivbara 
plats vi alla känner igen när vi väl får uppleva den, men dess nyanser glider undan 
och ändrar form om vi försöker beskriva dem, utom när vi använder poesin, 
musiken, dansen – eller sagan. Det har spekulerats om att kroppens immunsystem 
skulle ha sin rot i detta gåtfulla psykiska land, liksom det mystiska och alla 
arketypiska bilder och behov inklusive vår Gudslängtan, vår dragning till 
mysterierna och alla våra fromma instinkter likaväl som de mer vardagliga. Det 
finns de som anser att det är här mänsklighetens förflutna, ljusets upphov, 
mörkrets väsen finns. Det är inte ett tomrum utan det töckenvarelsernas land där 
saker och ting både finns och inte finns, där skuggor har substans och substansen 
är genomskinlig. En sak är säker om det här landet: det är gammalt, äldre än 
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världshaven. Det saknar ålder; det är tidlöst. Vildkvinnans arketyp ger näring åt 
detta skikt som härrör ur det instinktiva psyket. Även om hon i våra drömmar och 
kreativa upplevelser kan uppträda i mångahanda förklädnader kommer hon inte 
från moderns skikt, eller jungfruns eller den mediala kvinnans, och hon är inte det 
inre barnet. Hon är inte drottningen, inte amazonen, den älskande, sierskan. Hon 
är bara den hon är. Kalla henne La Que Sabé, Hon som vet, kalla henne 
vildkvinnan, kalla henne La Loba, begagna hennes höga namn eller hennes låga, 
hennes nyare eller hennes uråldriga – hon förblir den hon är.” 

 
5. s. 23-24 ”Vildkvinnans arketyp och allt det hon står för beskyddar konstnärer, 

författare, skulptörer, dansare, tänkare, bedjare, sökare, upptäckare – för alla ägnar 
de sig åt skapande arbete, och det är där den instinktiva naturen är mest aktiv. 
Som i all konst har hon sitt viste i kroppen, inte i huvudet. […] Hon är intuitiv, 
typisk och normativ. Hon är oerhört viktig för kvinnors mentala och själsliga 
hälsa. Vad innefattas då i vildkvinnan? Med den arketypiska psykologins synsätt 
och i uråldriga folkliga traditioner är hon den kvinnliga själen. Men hon är mer än 
så; hon är det kvinnligas ursprung. Hon är allt det som hänger samman med 
instinkten, med den synliga och den dolda verkligheten – hon är källan. Alla får vi 
av henne en glödande cell som rymmer alla de instinkter och kunskaper vi 
behöver för våra liv.” 

 
6. s. 24 – 25 ”Folk begär kanske bevis, bekräftelse på hennes existens. Vad de begär 

är i grund och botten bevis för psykets existens. Eftersom vi är psyket är vi också 
beviset. Var och en av oss är beviset inte bara för vildkvinnans existens utan 
också för hennes plats i det kollektiva. Vi är bekräftelsen på detta det kvinnligt 
numinösa, outgrundliga. Vår existens sammanfaller med hennes. Våra upplevelser 
av henne inom och utanför oss är bevisen. Våra tusentals, miljontals möten med 
henne intrapsykiskt genom våra nattliga drömmar och dagliga tankar, genom vår 
längtan och vår inspiration, det är beläggen. Att vi känner oss tomma när hon är 
borta, att vi längtar och trängtar när vi är skilda från henne; det är tecknen på att 
hon har varit hos oss …” 

 
6.3.2 Tema kvinnor 
 
7. s. 43 ” Och därför, och detta säger jag dig med stor tillgivenhet – vare sig du 

bildligt talat är en svart varg, en nordisk gråvarg, en sydlig röd eller en arktiskt 
vitvarg är du i allt väsentligt en instinktsvarelse.” 

 
8. s. 245 ” Sagan ger oss insikt om det kvinnliga psykets struktur. Sälkvinnan är 

liksom den vilda kvinnliga naturen en gåtfull kombination av det djuriska och 
förmågan att leva bland människor.” 

 
9. s. 18 ” Oavsett vilken kultur en kvinna präglats av förstår hon intuitivt orden vild 

och kvinna. När kvinnor hör dessa ord väcks ett uråldrigt minne till liv.” 
 
10. s. 16 ” Friska vargar och friska kvinnor har flera gemensamma psykiska drag: 

skarp observationsförmåga, lekfullhet och en osedvanligt hängiven läggning. 
Vargar och kvinnor är av naturen kontaktsökande, djupt nyfikna, kapabla att ge 
prov på stor uthållighet och styrka. De är djupt intuitiva och intensivt engagerade i 
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sin avkomma, sin partner och sin flock. De har lärt sig att anpassa sig till ständigt 
förändrade villkor; de är oförskräckt lojala och mycket modiga.” 

 
11. s. 114 ” Den som har en nära relation till en kvinna lever i själva verket 

tillsammans med två kvinnor; en yttre varelse och en inre criatura, en som lever i 
världen på ytan och en som lever i den värld som är svårare att upptäcka. Den 
yttre varelsen vistas i dagsljuset och är lätt att iaktta. Hon är i allmänhet en 
pragmatisk och mycket mänsklig produkt av sin kultur. La criatura har däremot 
ofta en lång väg att färdas innan hon kommer till ytan, där hon plötsligt kan dyka 
upp och lika plötsligt försvinna och alltid lämnar efter sig samma intryck: en 
känsla av något överraskande, originellt och insiktsfullt. Försöken att förstå denna 
dubbelhet i den kvinnliga naturen kan emellanåt få män, och också kvinnorna 
själva, att knipa ihop ögonen och anropa högre makter om hjälp. Det paradoxala 
med kvinnors tvillingnatur är att när ena sidan är sval i sin emotionella ton så är 
den andra hetare. När den ena sidan engagerar sig i en varaktig och varm relation 
kan den andra visa sig mer svåråtkomlig. Ofta är den ena sidan gladare och mer 
flexibel medan den andra bär på en längtan efter ”jag vet inte vad”. Den ena kan 
vara lättsam till kynnet, den andra bitterljuv och trånande. Dessa två-kvinnor-i-en 
är skilda men sammanhängande element som förekommer i psyket i tusentals 
kombinationer.” 

 
12. s. 49 ” Att hålla det naturliga rovdjuret under kontroll är ett villkor för att kvinnor 

skall få behålla alla sina instinktiva resurser. Dit hör insikt, intuition, uthållighet, 
trofast kärlek, skärpta sinnen, klarsyn, lyhördhet, förmågan att sjunga över de 
döda, att åstadkomma intuitivt helande och att hålla sin skaparglöd vid liv.” 

 
13. s. 88 ” Vad åstadkommer denna vilda intuition för kvinnan? Likt vargen har 

intuitionen klor som bänder upp saker och ting och håller fast dem, den har en 
blick som tränger igenom personans sköld, den har öron som uppfattar sådant som 
ligger utanför människans normala hörselförmåga. Med sådana fantastiska 
psykiska redskap får kvinnan ett skarpsinnigt och rentav prekognitivt, djuriskt 
medvetande, vilket fördjupar hennes kvinnlighet och skärper hennes förmåga att 
tryggt röra sig i den yttre världen.” 

 
14. s. 272 ”Hemvändandet och de korta samtalen med sälen från klippan i havet är 

uttryck för vår medfödda och totala samhörighet med naturen, för dem innebär ett 
återvändande till vattnet, ett möte med den vilda vännen, hon som mer än alla 
andra älskar oss förbehållslöst, kravlöst och med oändlig trofasthet. Vi behöver 
bara se in i och lära av hennes själfulla ögon, de som är ”vilda och kloka och 
kärleksfulla”.” 

 
15. s. 88-89 ” Vi ger näring åt det djupa intuitiva självet genom att lyssna på det och 

följa dess råd. Det är en varelse i sig, ett magiskt dockliknande väsen som bor i 
kvinnlighetens inre psykiska värld. På sätt och vis liknar den kroppens muskler. 
Om en muskel inte används förtvinar den så småningom. Likadant är det med 
intuitionen: utan näring, utan användning skrumpnar den.” 

 
16. s. 22-23 ” Vilka är de känslorelaterade symtomen på en störd relation till det vilda 

i psyket? Att kroniskt känna, tänka eller handla på något av följande sätt tyder på 
men delvis störd eller helt förlorad kontakt med det djupa instinktiva psyket. På 
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kvinnors eget språk lyder de: att känna sig fullständigt tom, utmattad, svag, 
nedstämd, förvirrad, förstummad, tystad, känslostum. […] Att känna sig maktlös, 
kroniskt skeptisk, nervig, blockerad, oförmögen att slutföra saker och ting, att låta 
andra ta över ens kreativa liv, att välja partner, arbete eller vänner som suger ut 
en, att finna sig i att leva i otakt med sina egna cykler, att vara överbeskyddande 
mot sig själv, slö, osäker, vacklande, ur stånd att behärska sig eller sätta gränser. 
[…] All denna kluvenhet är tecken på en sjukdom som inte tillhör en tidsålder 
eller ett sekel utan som blir epidemisk varhelst och närhelst kvinnor fjättras, 
närhelst den vilda naturen stängts inne. En frisk kvinna är i mångt och mycket lik 
en varg: robust, resursrik, stark livsvilja, livgivande, revirmedveten, 
uppfinningsrik, lojal, kringströvande. Men skärs hon av från det vilda i sin natur 
blir hennes personlighet tunn, torftig, suddig, spöklik. Vi är inte förutbestämda att 
bli svaga varelser med skört hår som inte orkar ta ett språng, inte orkar jaga, föda, 
skapa ett liv. När tillvaron blivit rutin, leda, är det dags för det vilda i kvinnan att 
träda fram, dags för psykets kreativa funktion att översvämma deltat.” 

 
17. s. 19 ” De kvinnor som förlorat och sedan återfunnit henne är beredda att slåss för 

att få behålla henne för gott. När de väl fått tillbaka henne kommer de att kämpa, 
och kämpa hårt, för att behålla henne, för med henne blomstrar deras skapande 
liv; deras förhållanden får mening och djup och styrka; deras cykler av sexualitet, 
kreativt arbete och lek börjar fungera igen; de är inga hjälplösa villebråd längre; 
naturens lagar ger dem lika rätt att växa och utvecklas. ” 

 
18. s. 23 ” Hur påverkas kvinnor av vildkvinnan? Med henne som bundsförvant, som 

ledare, förebild, lärare, ser vi inte med ett par ögon utan med vår intuition som har 
många ögon. När vi ger plats för intuitionen blir vi därför som stjärnhimlen: vi 
betraktar världen med tusen ögon. Denna vilda natur har läkandet i sin packning: 
hon bär med sig allt en kvinna behöver vara och veta. Hon har bot för allting. Hon 
har sagor och drömmar och ord och sånger och tecken och symboler. Hon är både 
medlet och målet. Att närma sig den instinktiva naturen betyder inte att vända upp 
och ner på allting, göra vänster till höger och svart till vitt, flytta öster till väster, 
bete sig som en vettvilling eller furie. Det betyder inte att glömma sin primära 
sociala inlärning eller att bli mindre mänsklig. Tvärtom. Integriteten är stor i den 
vilda naturen. Vad det betyder är att inmuta sitt revir, hitta sin flock, finnas i sin 
kropp med trygghet och stolthet oavsett vilka företräden och skavanker den har, 
att tala och handla i eget namn, vara medveten, alert, utnyttja sin inneboende 
kvinnliga intuition och lyhördhet, komma in i sina cykler, finna ut var man hör 
hemma, utvecklas med värdighet, hålla kvar så mycket som möjligt av 
medvetandet.” 

 
19. s. 409-410 ” Den stora vilda makten i våra psyken vill lägga tassen på våra 

skuggor och på så sätt göra oss till sina. När vildkvinnan hakar sig fast i våra 
skuggor tillhör vi oss själva igen, är vi i vår rätta omgivning och vårt rätta hem. 
De flesta kvinnor känner ingen rädsla inför detta, de kräver tvärtom denna 
återförening. Kunde de bara hitta vildkvinnans lya skulle de störta in nu på 
stunden och glatt hoppa upp i hennes famn. De behöver bara få veta den rätta 
riktningen, och den är alltid nedåt, nedåt, ner i det egna arbetet, ner i det egna inre 
livet, ner genom tunneln till lyan.” 
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20. s. 118 ” Manawe gissar och gissar men kan inte komma på tvillingarnas namn 
med enbart sin vanliga natur. Hunden, symbolen för det intuitiva, ingriper för 
Manawes räkning. Många kvinnor har behov av en partner som har uthållighet 
och förstånd nog att framhärda i försöken att förstå hennes djupa natur. Den 
kvinna som finner en partner av det slaget kommer att ge honom livslång kärlek 
och lojalitet.” 

 
21. s. 92 ” Om män skall lära sig att förstå kvinnor måste kvinnor undervisa dem om 

det vilda kvinnliga.” 
 
22. s. 92-93 ” För inte så länge sedan var kvinnor starkt präglade av livets och dödens 

rytmer. De drog in den skarpa lukten av järn i det friska blodet vid barnafödande. 
De tvättade de dödas kallnande kroppar. I dag är kvinnors psyken, särskilt i 
industri- och tekniksamhällen, ofta berövade dessa nära och fysiskt påtagliga och 
berikande upplevelser.” 

 
23. s. 407 ” ”Jungfrun utan händer” är den sanna berättelsen om oss kvinnor. Den 

handlar inte om en period i vårt liv utan om faserna i en hel livstid. Kärnan i dess 
budskap är att det arbete vi kvinnor har att utföra är att vandra in i skogen om och 
om igen. Våra psyken och själar är rustade för detta, vi kan röra oss kors och tvärs 
i psykets undre värld, […] När vi återvänder från underjorden efter ett av våra 
uppdrag där verkar vi kanske oförändrade utifrån sett, men invändigt har vi 
återerövrat en vidsträckt och kvinnlig vildhet. På ytan är vi fortfarande vänliga 
men under huden är vi definitivt inte längre tama.” 

 
24. s. 39-40 ” Vår arbetsuppgift är att visa att vi har förnummit hennes andedräkt – 

visa det, lyfta fram det, sjunga ut det, leva ut i den övre världen det som vi fått 
genom oväntade insikter via sagan, via kroppen, via drömmar eller allehanda 
färder.” 

 
25. s. 95 ” I kvinnors utveckling står alla dessa ”hushållssysslor”, matlagning, 

tvättning, städning, för något utöver det vardagliga. De är metaforer som hjälper 
oss begrunda, bedöma, underhålla, rätta till, städa, ordna upp vårt själsliv.” 

 
26. s. 31 ” För att hitta henne måste vi återvända till vårt instinktiva liv, vår djupaste 

kunskap. Så låt oss sätta i gång nu och minnas oss tillbaka till den vilda själen. Låt 
oss sjunga hull på hennes ben. Kasta av oss alla oäkta plagg som vi fått på oss. Ta 
fram den mäktiga instinkt och insikt som är vår rätta klädsel. Tränga in i de 
psykets riken som en gång var våra. Lossa bandagen, röra samman medicinen. Låt 
oss återvända nu, vilda kvinnor som ylar och skrattar och sjunger fram Henne som 
älskar oss så. För oss är valet enkelt. Utan oss dör vildkvinna, utan vildkvinnan 
dör vi. Para vida, för det sanna livet, måste båda leva.” 

 
27. s. 310 ” Ibland kan det vara svårt att få iväg karlarna så att kvinnor får var för sig 

själva. Jag är säker på att forna tiders kvinnor brukade uppmuntra sina män att 
”åka på fisketur”. Det knepet har kvinnor tagit till sedan urminnes tider för att få 
vara ensamma eller tillsammans med andra kvinnor ett tag. En kvinna vill känna 
en renodlat kvinnlig stämning någon gång emellanåt, ensam eller med andra. Det 
är en naturlig kvinnlig cykel.” 
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28. s. 123 ” För att skapa en stark relation bör kvinnan ställa samma två frågor till sin 
partner. Som kvinnor lär vi oss att sondera båda sidorna i vår egen och i andras 
natur. Av den information vi ömsesidigt får fram från båda sidorna kan vi tydligt 
se vad som värderas högst och hur vi kan ge gensvar på det.” 

 
29. s. 412 ” Sätten att leva med den instinktiva naturen är många, och svaren 

förändras när du förändras och världen förändras, så det går inte att säga: ”Gör si 
och så i den och den ordningen så blir det bra.” Men under mina möten med 
vargar under livets lopp har jag försökt komma underfund med vad de gör för att 
kunna leva, mestadels, i sådan harmoni. Nu föreslår jag att du genast börjar med 
en valfri punkt på den här listan, för fredligt bruk. De som just nu befinner sig i 
strid kan ha god nytta av att börja med punkt tio. LEVNADSREGLER FÖR 
VARGAR 1. Ät 2. Vila 3. Ströva omkring emellanåt 4. Var trofast 5. Älska 
barnen 6. Tjut i månsken 7. Spetsa öronen 8. Ta hand om benen 9. Älska 10. Yla 
ofta ” 

 
6.3.3 Tema män 
 
30. s. 285-287 ” Enligt den klassiska jungianska definitionen är animus den själsliga 

kraften hos kvinnor och av manlig natur. Men många kvinnliga psykoanalytiker, 
däribland jag själv, har genom personlig observation kommit att ifrågasätta det 
traditionella synsättet och hävda att den livgivande kraften hos kvinnor inte är 
manlig och främmande utan tvärtom kvinnlig och välbekant. Trots detta anser jag 
att uppfattningen av animus som manlig har stor relevans. Det föreligger en 
mycket stark korrelation mellan kvinnor som inte vågar skapa – inte vågar göra 
sina tankar manifesta för omvärlden eller gör det på ett sätt som framstår som 
respektlöst eller slumpartat – och förekomsten av skadade eller skadande män i 
deras drömmar. Omvänt redovisar kvinnor med utpräglad förmåga att manifestera 
sig utåt ofta drömmar dominerade av en stark manlig gestalt som återkommer i 
skilda förklädnader. 

 
 Animus kan beskrivas som en kraft som hjälper kvinnor att agera för egen räkning 

i den yttre världen. Animus hjälper kvinnan att ge sina specifika och kvinnliga 
inre tankar och känslor konkreta uttrycksformer – emotionellt, sexuellt, 
ekonomiskt, kreativt och på andra sätt – i stället för att anpassa dem efter en 
kulturellt betingad manlig normstruktur. De manliga gestalterna i kvinnors 
drömmar pekar mot att animus inte är den kvinnliga själen utan snarare något som 
existerar ”ur och genom och för” denna kvinnliga själ. […] ett annat sätt att belysa 
detta är att betrakta vildkvinnan som konstnären och animus som konstnärens 
arm. Vildkvinnan sitter vid ratten, han knuffar på fordonet. Hon komponerar 
sången, han orkestrerar den. Hon tänker ut, han ger råd. […] Du behöver inte kalla 
honom animus, du kan beskriva honom med vilka ord eller bilder du vill. Men 
tänk också på att den kvinnliga kulturen just nu präglas av en misstänksamhet 
visavi det manliga, hos vissa i form av en rädsla för att ”vara beroende av det 
manliga”, hos andra som ett plågsamt tillfrisknande efter en eller annan form av 
förtryck. Bakom misstänksamheten ligger oftast de ännu inte läkta sår kvinnor 
tillfogats av familj och kultur under tidigare skeden, då kvinnor behandlades som 
slavar. Vildkvinnan har fortfarande den tid i färskt minne då begåvade kvinnor 
slängdes på sophögen, då en kvinna inte kunde föra fram en ny tanke med mindre 
än att hon inplanterade och vårdade den hos en man, som sedan gick ut med den 
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under sitt namn. Men i det långa loppet tror jag inte vi kan göra oss av med 
metaforer som hjälper oss att se och att vara. Jag skulle inte tycka om en palett 
som saknade rött eller blått, gult, svart eller vitt. Det skulle inte du heller. Animus 
är en av grundfärgerna i kvinnopsykets palett. 

 
 Animus, det motsatta könet, är alltså inte kvinnans själsliga natur men väl en djup 

och aktiv psykisk informatör. […] Nyckelfaktorn i utvecklingen av en positiv 
animus är den faktiska manifestationen av sammanhängande inre tankar, impulser 
och idéer. Även om vi här talar om en positiv animus är det befogat med en 
varning: För att utveckla en integrerad animus krävs total medvetenhet och en 
intensiv självgranskning. Om man inte under varje fas av processen studerar sina 
egna motiv och behov blir resultatet en bristfälligt utvecklad animus. Denna 
skadliga animus kan och kommer att urskillningslöst genomdriva oprövade 
jagimpulser och därigenom ge utlopp för allehanda dunkla ingivelser och 
tillgodose otaliga ogenomtänkta behov. […] Det finns en teori om att en kvinnlig 
krigarnatur, amazonen, den jagande kvinnan, skulle kunna ersätta denna manliga 
instans i kvinnopsyket, men enligt min åsikt har den manliga naturen många 
skiftningar och skikt som är ytterst värdefulla för dagens kvinnor, till exempel en 
viss form av intellektuell normgivning, lagstiftning, gränssättande. Dessa drag 
utvecklas inte ur kvinnors instinktiva psykiska temperament i samma form eller 
ton som de drag som har sitt ursprung i hennes kvinnliga natur. [Här hänvisas till 
fotnot 14, se citat nedan] Eftersom vi lever i en värld som kräver både meditation 
och utåtriktat handlande finner jag det ändamålsenligt att använda begreppet 
kvinnans manliga natur eller animus. […] Vad det betyder är att det finns en 
furstlig instans i kvinnopsyket, en instans som när den utvecklas till ett 
förhållningssätt handlar och verkar i den vilda naturens tjänst. […] Så är det alltså 
ämnat att vara, men i den här sagan har animus satt upp andra mål för sig på den 
vilda naturens bekostnad, och i takt med att floden fylls med avfall börjar själva 
flödet förgifta andra delar av det kreativa psyket, i synnerhet kvinnans ofödda 
barn.” 

 
31. s. 65 ” När denna natur av motsatt kön är sunt utvecklad, på det sätt som bröderna 

i sagan om riddar Blåskägg symboliserar, hyser den kärlek till den kvinna den 
finns inom. Den utgör den intrapsykiska energi som hjälper henne att genomföra 
vad hon önskar. Det är han som svarar för den psykiska råstyrka som kompletterar 
de resurser hon har. Han kommer att hjälpa och bistå henne i hennes strävan mot 
medvetenhet. För många kvinnor förbinder denna natur av motsatt kön det inre 
tänkandets och kännandets världar med varandra – och med yttervärlden.” 

 
32. s. 453 (fotnot 14) ” Om vi tar avstånd från teorin om denna manliga natur får vi 

svårigheter att förstå och förklara dualiteten i den mänskliga naturen på alla 
nivåer. Den kvinna som får kväljningar vid blotta tanken på en manlig instans i 
det kvinnliga psyket vill jag råda att ge denna överbryggande instans den 
benämning hon själv finner lämplig, så att hon inte avskär sig från möjligheten att 
föreställa sig och förstå hur polerna samverkar.” 

 
33. s. 310 ” Den manliga energin är förträfflig. Den är mer än så: den är storslagen, 

den är suverän. Men ibland blir det som när man stoppat i sig en hel ask choklad. 
Då längtar man efter rent kallt ris några dagar och en skål klar buljong för att 
rensa gommen. Det måste vi se till att göra då och då.” 
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34. s. 288 ” En kvinna har stor nytta av att ha en tillgiven animusgestalt i sitt psyke, 

en som är stark, har överblick, som kan lyssna både i den yttre och den undre 
världen, förutse utvecklingen, stifta lagar och skipa rättvisa på grundval av vad 
han ser i alla världarna. Men mannen i sagan är trolös. Rätt gestaltad skall animus 
i rollen som hidalgon i en kvinnas psyke, hennes furste eller mentor, kunna hjälpa 
henne att förverkliga sina möjligheter och mål, konkretisera idéer och ideal hon 
sätter högt, värna rättvisa och integritet, bygga upp försvarsmakten, svara för det 
strategiska försvaret när hon utsätts för hot, hjälpa henne att hålla samman hela 
sitt psykiska rike.” 

 
35. s. 106 ” En kvinna måste välja vänner och älskare med omsorg, för båda kan få 

rollen som elak styvmor eller tarvliga styvsystrar. En älskare blir i våra ögon ofta 
en man med magiska gåvor – den store trollkarlen. Det är lätt hänt, för när man 
kommer någon riktigt nära är det som att låsa upp dörren till en kristallverkstad av 
magiskt slag – eller så känner vi det åtminstone. En älskare kan förstärka och/eller 
förstöra vår kontakt med våra egna cykler och tankar, hur stabil den än förefallit 
att vara. Den destruktive älskaren skall vi akta oss för. En bättre älskare är den 
som är fint byggd av starka psykiska muskler och mjukt hull. För vildkvinnan är 
det en fördel om den älskade dessutom är en liten smula ”synsk”, en person som 
kan skåda in i hennes hjärta.” 

 
36. s. 118 ” Manawe gissar och gissar men kan inte komma på tvillingarnas namn 

med enbart sin vanliga natur. Hunden, symbolen för det intuitiva, ingriper för 
Manawes räkning. Många kvinnor har behov av en partner som har uthållighet 
och förstånd nog att framhärda i försöken att förstå hennes djupa natur. Den 
kvinna som finner en partner av det slaget kommer att ge honom livslång kärlek 
och lojalitet.” 

 
37. s. 116 ” Manawe vill alltså komma i kontakt med denna så vanliga men gåtfulla 

dubbelhet i det kvinnliga själslivet, och han har sin egen suveränitet. Eftersom han 
själv är en vild man, en naturlig man, dras han till och svarar på det vilda hos 
kvinna.” 

 
38. s. 123 ” Den uppgift det vilda ålägger mannen är således att finna hennes rätta 

namn och att sedan inte missbruka den kunskapen till att skaffa sig makt över 
henne, utan i stället lära sig respektera och förstå den numinösa materia hon är 
gjord av, låta sig genomströmmas av den, överraskas av den, skakas och kanske 
skrämmas av den. Och stanna kvar hos den. Sjunga hennes båda namn över 
henne. Det får hennes ögon att stråla. Det får hans ögon att stråla. 

 
6.3.4 Tema kunskap 
 
39. s. 88 ” Vilken näring skall vi ge intuitionen för att hålla den frisk och lyhörd för 

våra behov av att kritiskt granska vår omvärld? Jo, vi skall ge den liv – och det 
gör vi genom att lyssna på den. Vad duger en röst till om den inte har någons öra? 
Vad duger en kvinna till i storstadens eller vardagslivets vildmarker om hon inte 
kan höra och följa rösten från La Que Sabé, Hon som vet?” 
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40. s. 244 ” Eftersom de matrilinjära initiationsvägarna – när äldre kvinnor undervisar 
de yngre om vissa psykiska fakta och tillvägagångssätt hos det kvinnligt vilda – 
har brutits och upplösts för så många kvinnor och under så lång tid, är det en 
gudagåva att vi har sagans arkeologi som kunskapskälla. I sagorna döljer sig 
avtryck av de naturliga mönstren för kvinnors mest centrala psykiska processer. I 
så motto fungerar sagor och myter som handledare vid initiationen; de är de 
insiktsfulla som undervisar de efterkommande.” 

 
41. s. 407 ”’Jungfrun utan händer’ är den sanna berättelsen om oss kvinnor. Den 

handlar inte om en period i vårt liv utan om faserna i en hel livstid. Kärnan i dess 
budskap är att det arbete vi kvinnor har att utföra är att vandra in i skogen om och 
om igen. Våra psyken och själar är rustade för detta, vi kan röra oss kors och tvärs 
i psykets undre värld, […] När vi återvänder från underjorden efter ett av våra 
uppdrag där verkar vi kanske oförändrade utifrån sett, men invändigt har vi 
återerövrat en vidsträckt och kvinnlig vildhet. På ytan är vi fortfarande vänliga 
men under huden är vi definitivt inte längre tama.” 

 
42. s. 75-76 ” Sagor med Vasalisa som huvudperson berättas i Ryssland, Rumänien, 

Jugoslavien, Polen och i de baltiska länderna. På vissa håll är sagan känd under 
namnet ”Den kloka Wassilissa”. Jag har funnit belägg för att dess arketypiska 
rötter daterar sig minst så långt tillbaka som till de hästgudinne-kulter som 
föregick den klassiska grekiska kulturen. Sagan innehåller ett uråldrigt mönster 
för den vilda kvinnliga gudens installation i den undre psykiska världen. Den 
handlar om att ingjuta vildkvinnans primära instinktiva gåva, intuitionen, i 
mänskliga kvinnor. 

 
43. s. 80 ” Denna stora gåva, intuitionen, består av blixtsnabb inre syn, inre hörsel, 

inre känsel och inre kunskap.” 
 
44. s. 88 ” Den bästa gåva en mor kan ge sin dotter är tillit till den egna intuitionen. 

Intuitionen förs vidare från förälder till barn med de enklaste medel: ”Du som har 
så gott omdöme – vad tror du ligger bakom det här?” Ibland beskrivs intuitionen 
som någon sorts irrationellt och konstifikt fenomen, men den skall rätteligen 
definieras som själens röst.” 

 
45. s. 19 ” Och det är just dessa snabba fläktar, som kan framkallas både av skönhet 

och av saknad, som gör oss så sorgsna, så upprörda, så längtansfyllda att vi till sist 
måste följa det vilda i vår natur.” 

 
46. s. 106 ” Det enda sättet att bevara kontakten med det vilda är att fråga vad man 

själv vill. Det är att sålla fram sädeskornen ur jorden. En av de viktigaste 
distinktioner vi kan göra på den här punkten är att skilja mellan sådant som 
försöker locka oss till sig och sådant som ropar till oss ur våra själar.” 

 
47. s. 89 ” Relationen mellan dockan och Vasalisa symboliserar en sorts empatisk 

magi mellan en kvinna och hennes intuition. Det är detta som måste förmedlas 
från kvinna till kvinna, detta att få kontakt med, pröva och ge näring åt 
intuitionen. Likt Vasalisa kan vi förstärka bindningen till vår intuitiva natur 
genom att vid varje vägskäl lyssna inåt. ”Skall jag gå hitåt eller åt andra hållet? 
Skall jag stanna eller fortsätta? Skall jag göra motstånd eller ge med mig? Skall 
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jag fly eller springa fram? Är den här personen, händelsen, satsningen äkta eller 
falsk?” ” 

48. s. 105 ” Men med detta ljus lyfts den djupare, mirakulösa skönheten hos världen 
och människorna upp i medvetandet. Med detta genomträngande ljus kan vi se 
förbi den fula handlingen till det goda hjärtat, upptäcka den andliga skönheten 
som döljs av hatet, förstå där vi annars skulle ha blivit enbart förvirrade. Det här 
ljuset kan skilja ut de olika skikten av personlighet, avsikt och motiv hos andra. 
Det är insiktens trollspö. Det är den spegel i vilken allting kan uppfångas. Det är 
den djupa vilda naturen.” 

 
49. s. 20 ” Att tro på vildkvinnan är inte en religion utan ett förhållningssätt. Det är en 

psykologi i ursprungligaste mening: psykhé, själ, lógos, kunskap.” 
 
50. s. 110 ” Det finns en som vet. La Que Sabé vet. Sök hennes råd inom dig. Hon är 

tidsåldrarnas moder. Ingenting förvånar henne. Hon har sett allt. För de flesta 
kvinnor är detta att låta dö inte oförenligt med deras natur, bara oförenligt med 
deras uppfostran. Det går att ändra på. Vi vet i los ovarios, i våra äggstockar, när 
det är tid för liv och när det är tid för död. Vi försöker kanske lura oss själva av en 
eller annan anledning, men vi vet.” 

 
51. s. 60 ” Och de formuleringar kvinnor har störst behov av i situationer liknande 

den i sagan om riddar Blåskägg är: Vad finns bakom? Vad är annorlunda än det 
verkar? Vad vet jag djupt inne i mina äggstockar som jag önskar att jag inte 
visste? ” 

 
52. s. 25 ” Ibland får jag frågan hur jag i min kliniska verksamhet går tillväga för att 

hjälpa kvinnor tillbaka till det vilda i sin natur. Jag lägger stor vikt vid den 
kliniska psykologin och utvecklingspsykologin, och jag använder det enklaste och 
mest tillgängliga medlet för helande – berättelser. Vi tar upp analysandens 
drömmaterial som ju innehåller åtskilliga berättelser och intriger. Även klientens 
fysiska förnimmelser och kroppsliga minnen är berättelser som kan läsas och 
överföras till det omedvetna. Dessutom lär jag ut en form av kraftfull interaktiv 
trans som ligger nära Jungs ”aktiva imagination” – och även ur detta kommer 
berättelser som ytterligare belyser analysandens psykiska resa. Vi manar fram det 
vilda självet genom specifika frågor och genom att studera sagor, legender och 
myter. För det mesta hittar vi förr eller senare den illustrativa myt eller saga som 
innehåller all den kunskap en kvinna behöver för sin aktuella psykiska utveckling. 
En sådan berättelse innefattar kvinnans själsliga drama. Den är som en teaterpjäs 
med scenanvisningar, personkarakteristiker och rekvisita.” 

 
53. s. 453 ” Många symboler besitter såväl manliga som kvinnliga egenskaper. Vi 

avgör själva vilken aspekt vi vill använda som förstoringsglas när vi studerar 
själsliga och psykiska fenomen. Det är knappast meningsfullt att, som några 
kanske vill, disputera om en viss symbols könstillhörighet, eftersom 
beteckningarna i grund och botten endast står för ett kreativt sätt att studera ett 
fenomen och eftersom symbolen i sig inrymmer andra krafter som vi inte kan 
uppfatta med vårt arkimediska perspektiv. Valet av manlig resp. kvinnlig aspekt 
är ändå viktigt i så måtto att de utgör olika linser med vars hjälp vi kan lära 
mycket. Detta är för mig det viktigaste skälet till att studera symboler, för att se 
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vad man kan lära, hur det kan tillämpas och framförallt vilka sår det kanske kan 
läka.” 

 
54. s. 422 ” När vi sysslar med sagor hanterar vi arketypisk energi, som metaforiskt 

kan jämföras med elektriciteten. Denna kraft kan liva upp och belysa, men på fel 
plats, vid fel tidpunkt och i fel mängd, med fel berättare, fel saga, en dåligt 
förberedd berättare, någon som kanske vet en del om vad som skall göras men 
ingenting om vad som inte får göras, får de, som alla läkemedel antingen ingen 
verkan alls eller ger skadliga effekter. Personer som ”samlar sagor” inser inte 
alltid vad det är de begär när de ber om en saga med sådana dimensioner eller tar 
sig för att använda den utan välsignelse. Det arketypiska förändrar oss. Det 
genomsyrar oss med en igenkännbar integritet, en igenkännbar uthållighet – om 
berättaren inte förändras har det inte funnits trofasthet, inte en äkta kontakt med 
det arketypiska, inte en överföring, utan bara en retorisk tolkning eller ett 
egennyttigt självförhärligande. Att föra sagor vidare är ett stort och omfattande 
ansvar.” 

 
55. s. 33 ” Överintellektualisering kan fördunkla bilden av den kvinnliga instinktiva 

naturen. Det blir mycket lättare för oss att komma närmare vår instinktiva natur 
om vi försöker uppfatta sagorna inifrån i stället för att placera oss utanför dem.” 

 
56. s. 18 ” Kvinnor kan uppleva denna livgivande ”fläkt av det vilda” under 

graviditeten och amningstiden, under de mirakulösa förändringar föräldraskapet 
åstadkommer hos dem eller när de vårdar sig om ett kärleksförhållande som vore 
det en älskad trädgård.” 

 
6.3.5 Tema konflikt 
 
57. s. 61 ” Vem har inte i sin nära omgivning åtminstone en kvinna som förlorat den 

instinktiva förmågan att göra rätt val och som därför tvingats leva ett marginellt 
liv, om ens det? Du är kanske själv den kvinnan.” 

 
58. s. 21 ” Utan henne kan kvinnor inte uppfatta själens röst eller sin naturliga inre 

rytm. Utan henne är kvinnors inre ögon tillslutna av en skugglik hand, och stora 
delar av deras dagar förflyter i en halvt förlamande leda eller i dagdrömmeri. Utan 
henne förlorar kvinnor sitt själsliga fotfäste. Utan henne glömmer de varför de 
finns till, de håller ut när de hellre borde hålla emot. Utan henne tar de för mycket 
eller för lite eller ingenting alls. Utan henne tiger de fastän de brinner. Hon är det 
organ som styr dem, hon är deras själsliga hjärta, på samma sätt som 
människohjärtat styr den fysiska kroppen. När vi förlorat kontakten med det 
instinktiva psyket lever vi bara ett halvt liv, och bilder och förmågor som är 
naturligt kvinnliga kan inte utvecklas till fullo. När en kvinna avskärs från sitt 
fundamentala ursprung genomgår hon en sorts sterilisering, och hennes instinkter 
och naturliga livscykler går förlorade, underordnas kulturen eller intellektet eller 
jaget – det egna eller andras.” 

 
59. s. 253 ”Mycket av kvinnors depressioner, leda och obestämda vilsenhet har sin rot 

i ett hårt kringskuret själsliv där allt vad nytänkande, impulsivitet och kreativitet 
heter är begränsat eller helt förbjudet. Kvinnor får oerhört starka 
handlingsimpulser från sin kreativa kraft. Det går inte att bortse från att kvinnors 
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talanger alltjämt hämmas eller berövas dem genom att kulturen begränsar och 
bestraffar deras naturliga vilda instinkter.” 

 
60. s. 284-285 ” En sund animus engagerar sig i flodens funktion. Han är den 

välintegrerade hjälparen som kontrollerar om något behöver göras. Men i sagan 
om La Llorona framstår animus som ensidig; han tar över, hämmar allt nytt vitalt 
och kräver att få dominera det psykiska livet. När en illvillig animus får så stor 
makt kan kvinnan komma att förringa sitt arbete eller gå till motsatt ytterlighet 
genom att försöka simulera verkligt arbete. I båda fallen får kvinnan allt färre 
möjligheter till skapande. Animus får makt att kommendera kvinnan hit och dit; 
han rackar ned på hennes arbete och berövar det därigenom dess äkthet i en eller 
annan mening. ” 

 
61. s. 45 ” Även om mycket mänskligt lidande kan föras tillbaka på brister i 

barndomsmiljön har psyket också en inneboende contra naturam-aspekt, en kraft 
riktad ”mot naturen”. Denna sida motverkar det positiva: den är mot utveckling, 
mot harmoni och mot det vilda. Det är en hånfull och livsfarlig motståndare som 
föds in i oss, och även med den bästa föräldraomvårdnad ser denna inkräktare som 
sin enda uppgift att förvandla alla vägskäl till återvändsgränder. […] När den 
härjat färdigt lämnar den efter sig en kvinna med dödat känsloliv, så svag att hon 
inte förmår göra något av sin tillvaro; hennes planer och drömmar ligger livlösa 
vid hennes fötter. ” 

 
62. s. 70 ” Varför denne inkräktare, som i kvinnors drömmar oftast har manlig gestalt, 

försöker angripa det instinktiva psyket och särskilt dess vilda kunskap kan ingen 
helt förklara. Vi får nöja oss med att konstatera att sådan är dess natur. Emellertid 
ser vi att den destruktiva processen förvärras när kulturen omkring en kvinna 
framhäver, omhuldar och skyddar destruktiva förhållningssätt till den djupa 
instinktiva och själfulla naturen. Därigenom kommer dessa destruktiva kulturella 
värderingar – som rovdjuret girigt anammar att växa sig starkare inom 
medlemmarnas kollektiva psyke. När ett samhälle uppmuntrar sina medborgare att 
misstro och sky det djupa instinktiva livet, så förstärks och accelererar det 
självdestruktiva elementet i deras individuella psyken.” 

 
63. s. 286 ”Du behöver inte kalla honom animus, du kan beskriva honom med vilka 

ord eller bilder du vill. Men tänk också på att den kvinnliga kulturen just nu 
präglas av en misstänksamhet visavi det manliga, hos vissa i form av en rädsla för 
att ”vara beroende av det manliga”, hos andra som ett plågsamt tillfrisknande efter 
en eller annan form av förtryck. Bakom misstänksamheten ligger oftast de ännu 
inte läkta sår kvinnor tillfogats av familj och kultur under tidigare skeden, då 
kvinnor behandlades som slavar. Vildkvinnan har fortfarande den tid i färskt 
minne då begåvade kvinnor slängdes på sophögen, då en kvinna inte kunde föra 
fram en ny tanke med mindre än att hon inplanterade och vårdade den hos en man, 
som sedan gick ut med den under sitt namn. Men i det långa loppet tror jag inte vi 
kan göra oss av med metaforer som hjälper oss att se och att vara. Jag skulle inte 
tycka om en palett som saknade rött eller blått, gult, svart eller vitt. Det skulle inte 
du heller. Animus är en av grundfärgerna i kvinnopsykets palett. ” 

 
64. s. 272 ” Vi inser att vi inte kan leva ett konfiskerat liv Vi inser att det kommer 

stunder då vi för en tid måste överge världens män och människor och 
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angelägenheter. Vi har lärt oss att vi har drag av amfibier: vi kan leva på land men 
inte ständigt, inte utan besök i vattnet och hemmet. Överciviliserade och 
förtryckande kulturer försöker hindra kvinnan från att återvända hem. Alltför ofta 
hålls hon borta från vattnet så länge att hon blir utmärglad och förbleknad. […] 
Alla är vi insnärjda i plikter på land. Men den gamla i havet kallar på oss. Vi 
måste alla vända hem.” 

 
65. s. 320 ” Sagan om björnen med månskäran tillhör en kategori jag kallar 

”öppningssagor”. Dessa sagor låter oss se en skymt av dolda läkande strukturer 
och djupare innebörder under den synliga handlingen. Handlingen i detta fall visar 
att tålamod kan besegra vrede, men det större budskapet handlar om vad en 
kvinna kan göra för att återställa ordningen i psyket och därigenom bota det 
vredgade självet. Öppningssagor arbetar mer med antydningar än med faktiska 
beskrivningar. I den här sagan hittar vi under ytan en hel modell för hur vi skall 
hantera och bli fria från vrede: genom att söka oss till en vis och lugn helande 
kraft (uppsöka den kloka gumman), våga bege oss till ett psykiskt territorium vi 
aldrig förr besökt (klättra uppför berget), upptäcka illusionerna (klättra över 
stenbumlingarna, springa under träden), lägga gamla fixa idéer och känslor åt 
sidan (möta rastlösa andar utan släktingar som kan begrava dem), närma oss det 
stora medkännande självet (tålmodigt utfodra björnen och få vår godhet 
besvarad), först det medkännande psykets rytande sida (inse att björnen, det 
medkännande självet, inte är ett tamdjur). 

 
66. s. 190-191 ” I en konsekvent holistisk psykologi ses alla världar som ömsesidigt 

beroende, inte som separata enheter. Det är inte alls underligt att ett av problemen 
i vår kultur är skövlandet av kvinnokroppen, att ett annat, parallellt problem är 
skövlandet av naturen och ett tredje skövlandet av kulturen i form av en 
uppsågning i trendmässiga bitar. En kvinna har inte stora möjligheter att sätta 
stopp för förstöringen av kulturen och naturen, men vad hon genast kan sätta 
stopp för är förstöringen av sin egen kropp. […] En kvinna kan inte väcka sin 
kultur till medvetenhet genom att kräva förändring. Men hon kan förändra sin 
attityd till sig själv så att alla förringande projiceringar rinner av. Det 
åstadkommer hon genom att ta tillbaka sin kropp. När hon vägrar avstå från den 
naturliga kroppens glädje, när hon inte går på illusionen att människor med ett 
visst utseende eller i en viss åldersgrupp har monopol på lyckan, när hon lär sig att 
inte avvakta eller avstå i stället för att handla och när hon tar tillbaka sitt verkliga 
liv och lever fullt ut, då upphör allt det andra. Det är denna dynamiska självkänsla 
och självaktning som kan bli början till en attitydförändring inom kulturen.” 

 
67. s. 18 ” Det är inget svar på en kvinnas själsliga spörsmål att stöpa om henne i en 

form som är mer acceptabel enligt en omedveten kulturs definition, och inte heller 
kan hon påtvingas en intellektuellt mer acceptabel skapnad av dem som anser sig 
ensamma representera medvetenhet. Nej, det är just detta som redan har gjort att 
miljontals kvinnor som från början hade stora naturliga resurser blivit främlingar i 
sin egen kultur. Målet måste i stället vara att återvinna och stärka kvinnors sköna 
och naturliga psykiska former.” 

 
68. s. 67 ” När vi vägrar att sörja för rovdjurets behov förlorar det sin styrka och blir 

oförmöget att agera utan oss. Vi tvingar ner det i det psykets skikt där allt skapat 
ännu saknar form och låter det sjuda i den eteriska soppan tills vi hittar ett annat, 
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bättre användningsområde. När rovdjurets psykiska energi frigörs kan den tas i 
bruk för andra ändamål. Därmed blir vi skapare; när substansen reducerats blir 
den råvara till vår egen skapelse.” 

 
69. s. 67 ” Kvinnor upptäcker att när de besegrat rovdjuret, tagit tillvara det som är 

användbart och gjort sig av med resten, så fylls de av intensitet, vitalitet och 
motivation. De har tagit tillbaka vad rovdjuret bestulit dem på, kraft och substans. 
Vad det innebär att utvinna och nyttiggöra rovdjurets energi kan beskrivas på 
följande sätt: Rovdjurets vrede kan omvandlas till en brinnande, besjälad önskan 
att åstadkomma något stort här i världen. Rovdjurets slughet kan begagnas för att 
på avstånd granska och skaffa sig en uppfattning om saker och ting. Rovdjurets 
mordlystnad kan utnyttjas för att ta död på sådant som måste dö i en kvinnas liv 
eller sådant som hon måste göra sig död inför i sitt yttre liv, vilket rör sig om 
skilda ting under skilda faser. Oftast vet hon själv exakt vilka. Att utvinna positiva 
element ur Blåskägg är som att ta tillvara de värdefulla delarna av den giftiga 
belladonnan och använda dem omdömesgillt för att hjälpa och bota. Det som 
sedan återstår av rovdjuret kommer att resa sig på nytt men då mycket 
blygsammare till formatet, mycket lättare att upptäcka och med betydligt mindre 
makt att bedra och förgöra – för nu har kvinnan tagit hand om mycket av den kraft 
rovdjuret använde destruktivt och omvandlat den till något nyttigt och 
ändamålsenligt.” 

 
70. s. 71 ” Men även i en förtryckarkultur ställs det ”nyckel ”-frågor från de kvinnor 

inom vilka vildkvinnan alltjämt lever och frodas eller åtminstone hankar sig fram, 
och då inte bara frågor av betydelse för självinsikten utan också frågor om 
kulturen. ”Vad ligger bakom de förbud jag ser omkring mig? Vilka goda eller 
nyttiga drag hos individen, kulturen, miljön, den mänskliga naturen är det som har 
dödats eller ligger döende här?” genom en sådan granskning får kvinnan 
möjlighet att handla utifrån sin egen förmåga, sina egna resurser. Att sluta världen 
i sina armar och behandla den på ett själfullt och själsstärkande sätt är ett mäktigt 
uttryck för det vilda i psyket.” 

 
71. s. 457 (fotnot 11) ” En något annorlunda formulerad definition av denna sorts 

förlåtelse finner vi i Oxford English Dictionary: J. Grote, Moral Ideas, viii (1876), 
114: ”Aktiv förlåtelse – att återgälda ont med gott.” För mig är detta den yttersta 
formen av försoning.” 

 
72. s. 457 ” Vid incest, våldtäkt och andra grova övergrepp kan det ta flera år att 

fullborda cykeln genom att förlåta. I vissa fall kan en kvinna få mer styrka genom 
att inte förlåta, vilket också är acceptabelt. Vad som inte är acceptabelt är ett 
konstant ursinne över händelser i det förflutna. Detta överhettade känsloläge tär 
hårt på själ och psyke, liksom på den fysiska kroppen. Det måste arbetas bort. Det 
finns olika metoder att göra detta. Kvinnan bör konsultera en terapeut som är en 
stark person och specialiserad på sådana uppgifter. Den fråga hon ska ställa till 
terapeuten är: ’Vilken erfarenhet har ni av att arbeta med vredesreduktion och 
med att öka den andliga styrkan?’” 

 
73. s. 411-412 ” Låt oss säga som det är. Vi kvinnor håller på att bygga ett moderland; 

var och en med den jord som hon förvärvat med en natt av drömmar, en dag av 
arbete. Vi sprider den jorden, långsamt, långsamt i allt större cirklar. En dag 
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kommer detta att vara ett sammanhängande land, ett land som återuppväckts, 
hämtats tillbaka från de döda. Munda de la Madre, en psykisk modervärld, 
samexisterande och jämställd med alla andra världar. Denna värld skapas av våra 
liv, vår gråt, vårt skratt, vår benmärg. Det är en värld att skapa, värd att leva i, en 
värld präglad av en anständig vild friskhet. När vi talar om att återvinna mark och 
att återställa det som raserats tänker vi kanske på bulldozers och 
byggnadsarbetare, på restaurering av gamla byggnader. Men det engelska ordet 
reclamation är besläktat med det franska réclamer som har en gammal specifik 
betydelse, ”att ropa tillbaka falken som släppts lös”. Ja, det är vad vi vill – kalla 
tillbaka det vilda. Vi ger röst åt våra tankar, våra liv, våra själar och ropar tillbaka 
intuitionen, fantasin; vildkvinnan. Och hon kommer. Vi kvinnor kan inte dra oss 
undan detta. Skall det ske en förändring finns den hos oss. Vi bär La Que Sabé, 
Hon som vet. Skall det ske en inre förändring måste den enskilda kvinnan 
åstadkomma den. Skall världen förändras har vi kvinnor vårt bidrag att ge. 
Vildkvinnan viskar orden och medlen till oss, och vi använder dem. 

 
7. Sammanfattning av den bild som framträder i texten 
 
Inom parentes anges vilket citat som avses. 
 
Kvinnan är en instinktsvarelse som får sin kvinnlighet genom den kraft som vildkvinnans 
arketyp representerar (5, 7). Denna vildkvinna är Moder Gud, och urbilden av kvinnan (1, 2). 
Hon är den kvinnliga själen och det kvinnligas ursprung (5, 7). Hon är tidlös och oberoende 
av kultur och politiska förhållanden (2, 4) Det är i kvinnors djupa psyken som hon har sitt 
hemvist och alla kunskaper som kvinnor behöver, finns hos denna vildkvinna (4, 18). 
Eftersom kvinnor ”är” psyket så är de också beviset för vildkvinnans existens (6). 
Vildkvinnan bevarar den kvinnliga traditionen och hennes centrala verksamhetsområde är det 
skapande arbetet (4, 5). Därför beskyddar hon t ex. konstnärer och sökare (5). Hon hör 
hemma i kroppen och inte i huvudet och hon är typisk, normativ och intuitiv (5). 
 
Kvinnor har en medfödd och total samhörighet med naturen (14). Kvinnors instinktiva 
resurser består av intuition, uthållighet, trofast kärlek, lyhördhet o s v. (12). De har ett djuriskt 
medvetande och har lärt sig att anpassa sig till förändringar genom att vara modiga och lojala 
(13, 10). 
 
I kvinnan finns det två varelser. En som är en produkt av sin kultur och en annan som är en 
inre varelse (11). De kvinnor som lever med vildkvinnan gör inte revolution, utplånar inte 
olikheter eller uppför sig våldsamt. Däremot inmutar de sitt revir, hittar sin flock och finns i 
sin kropp med trygghet och stolthet samt talar och handlar i eget namn o s v (18). Det är 
genom det egna arbetet, i det egna inre livet som kvinnor kan hitta till vildkvinnan och sitt 
rätta hem (19). Kvinnors arbetsuppgift består just i att föra upp till den yttre världen, de 
insikter som vildkvinnan ger (24). 
 
Det finns naturliga, kvinnliga cykler som står för den andliga utvecklingen i kvinnors liv. En 
sådan cykel är t ex. att kvinnor naturligt har som inslag i sina liv att försöka komma bort från 
män - för en liten stund eller för en längre (27). Kvinnor som har en störd eller avbruten 
kontakt med det vilda i psyket får sjukdomssymtom som t ex. nedstämdhet, utmattning och 
känslor av maktlöshet eller förvirring (16). Detta är en a-historisk sjukdom men de kvinnor 
som lyckas återfinna vildkvinnan upphör att vara hjälplösa offer, eftersom naturens lagar ger 
dem lika rätt att utvecklas och att växa (16, 17). 
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Den manliga naturen uttrycker sig i lagstiftning, intellektuell normgivning och gränssättande. 
Denna natur kompletterar kvinnors resurser (30, 31). Teorin om den manliga naturen behövs 
för att kunna förklara dualiteten i den mänskliga naturen. Den behövs också för att man ska få 
förståelse i hur polerna manligt – kvinnligt samverkar (32). Animus, en manlig kraft, är en 
instans i det kvinnliga psyket. Animus är inte kvinnans själ utan den verkar ur, genom, och för 
vildkvinnan. Men animus kan också få en negativ inverkan på kvinnors liv. Om den är 
ointegrerad kan det leda till att kvinnor uttrycker sina tankar och känslor på ett av kulturen 
skapat, manligt sätt. Att den kvinnliga kulturen just nu är misstänksam mot det manliga beror 
på tidigare skeden då kvinnor behandlades som slavar av sin familj och kultur (30). Kvinnor 
ska undervisa män om sin kvinnliga natur (21). Den man som får förståelse för denna och inte 
missbrukar sina insikter för att få makt över kvinnan kan förvänta sig livslång kärlek och 
lojalitet från henne. En smula ”synskhet” bör han också ha för att kunna se in i hennes hjärta 
(35, 36). 
 
Kvinnor får kunskap genom intuitionen, som är själens röst (39, 44). Denna intuition består av 
blixtsnabb inre syn, inre hörsel, inre känsel och inre kunskap (43). Sagor kan fungera som 
kunskapskällor och handledare vid initiation (40). Men överintellektualisering kan skymma 
den kvinnliga instinktiva naturen och därför skall sagor uppfattas inifrån – inte utifrån (55). 
För att kunna granska sin omvärld kritiskt, behöver kvinnor sin intuition. Utan denna skulle 
de aldrig klara sig vare sig i de vildmarker som utgörs av storstaden eller vardagslivet (39). 
Intuitionen gör också att kvinnor kan se bakom fula handlingar och hat och där uppfatta det 
goda hjärtat eller andlig skönhet (48). 
 
Kvinnor har också kunskap i sina äggstockar och ”vet” ofta saker i dessa, som de egentligen 
inte alls skulle vilja veta. För att få kunskap, veta hur denna ska tillämpas och information om 
vilka problem som kan lösas med denna kunskap, behövs manliga och kvinnliga aspekter av 
symboler. Dessa kan fungera som linser genom vilka man kan betrakta människor (53). 
 
Om kvinnor förlorar eller blir fråntagna sin instinktiva förmåga tvingas de leva ett marginellt 
liv. Då kan de behöva lämna män och plikter för en tid (57, 64). En kultur som bestraffar 
deras naturliga instinkter medverkar också till kvinnors depressioner, leda och vilsenhet (59). 
Ett rovdjur föds in i kvinnor, det är en inneboende kraft som är riktad mot naturen. Om 
kulturen innehåller och förstärker negativa värderingar gentemot den instinktiva naturen får 
rovdjuret breda ut sig i en kvinnas psyke, och dessa värderingar kan då etablera sig i 
människors kollektiva psyke. Det självdestruktiva i det individuella psyket blir på så sätt 
förstärkt (61, 62). Men kvinnor kan besegra detta rovdjur, genom att utvinna och nyttiggöra 
dess destruktiva energi. Och det som blir kvar av rovdjuret är nu betydligt mindre, har mindre 
makt och är lättare att upptäcka. Kvinnan får nu i stället kraft som hon kan använda i ett 
konstruktivt syfte (69). 
 
Med hjälp av sagor kan kvinnor få hjälp att besegra sin vrede. Tålamod är t ex. ett sätt att 
hantera denna vrede med (65). Den högsta formen av försoning är att möta ont med gott (71). 
Att förlåta incest och våldtäkt är att fullborda cykeln. Det finns fall då det är acceptabelt att 
inte förlåta men det som inte kan accepteras är att känna ett ständigt ursinne över händelser i 
det förflutna. Då bör kvinnor vända sig till en terapeut som är specialiserad på 
vredesreduktion och som arbetar med att öka den andliga styrkan (72). Kvinnor har mycket 
små möjligheter att stoppa förstöringen av kulturen och naturen. Inte heller kan de genom att 
ställa krav, väcka sin kultur till medvetenhet. Vad de kan göra är att förändra sin attityd till sig 
själva för att på så sätt påverka attityder i kulturen (66). Att kvinnor känner främlingskap i sin 
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kultur beror på att de definierats av en omedveten kultur, eller av dem som ensamma anser sig 
representera medvetenhet (67). I dag håller kvinnor på att återerövra och återställa ett 
moderland som raserats. Denna psykiska modervärld skall existera jämsides och jämställt 
med alla andra världar. Det är genom att kvinnor ger uttryck för sin röst, sina liv, och kallar 
åter sin intuition och fantasi, d. v. s. vildkvinnan, som denna värld kan byggas (73). 
 
8. Analys och diskussion 
 
Valet av de temarubriker som förekommer i detta arbete hänger samman med det material 
som finns presenterat under rubriken” Forskning, teorier och synen på könet ur olika 
perspektiv”. De två feministteoretiska huvudfåror som förekommer här bygger på olika sätt 
att förklara könens olikheter, och dessa olikheters orsaker. Där den ena riktningen t ex. ser 
kön som en kulturell konstruktion ser den andra detta som en naturlig, särskiljande kategori o 
s v. Temarubrikerna har valts för att utifrån teorierna och dess olika perspektiv, kunna spegla 
de idéer, tankar och värderingar som Pinkola Estés ger uttryck för i sin text. Dessa teman 
fungerar som en fond mot vilken Pinkola Estés uppfattningar om kvinnlighet placeras. Det är 
också mot denna fond jag försöker utläsa hur kvinnligheten konstitueras. Slutligen för jag 
också en diskussion om Pinkola Estés position, samt för fram mina personliga synpunkter på 
denna. 
 
8.1 Könsteoretisk tillhörighet 
 
För att bestämma denna författares tillhörighet till någon av de två könsteorier som 
förekommer i arbetet är det väsentligt att börja med att citera Pinkola Estés själv: ” Det 
innersta syftet med detta arbete är att av-patologisera den integrerade instinktiva naturen och 
påvisa dess själfyllda och essentiella psykiska band till den naturliga världen.”(Pinkola Estés 
1998, sidan 426) Min tolkning av detta citat blir: ” Syftet med författarens arbete är att påvisa 
själfulla och högst väsentliga, psykiska band (i motsats till en syn på vildkvinnan som något 
abnormt) mellan kvinnor/ kvinnor som lever med vildkvinnan, och naturen.” Författaren rör 
sig här mellan olika plan, där psykologi och andlighet kopplas samman med en uppfattning 
om människans sanna natur. 
 
Genom att följa innehållet i de fem teman som använts framträder ett slags ”sann kvinnlighet” 
med bestämda förutsättningar och funktioner. Pinkola Estés text hör definitivt till den fåra 
som betecknas som gynocentrisk. Enligt Pinkola Estés är kvinnor främst instinktsvarelser och 
i Nationalencyklopedins ordbok definieras instinkt som”… inre ej vilje- eller tankestyrd drift 
som leder till visst beteende (särskilt hos djur). Här anges också ”intuition” som besläktat med 
”instinktiv”. Instinktiv och intuition liksom natur är centrala begrepp i Pinkola Estés bok. 
Naturens lagar sägs t ex. ge kvinnor rättigheter. Kvinnligheten skapas av Moder 
Gud/vildkvinnan/den instinktiva naturen som också är den kvinnliga själen. Denna vildkvinna 
jämställs med benämningar som inom biologin används för den typiska eller fundamentala 
naturen. Kvinnor har en total samhörighet med naturen och egenskaper och roller är i 
huvudsak sådana som traditionellt kopplats ihop med kvinnor. Skillnaderna mellan könen är 
naturgivna och har ett syfte - att samverka och komplettera varandra. 
 
Kön är således ingen kulturell konstruktion och att det kvinnliga har underordnats det manliga 
har andra orsaker, och kräver helt andra lösningar än dem som den humanistiska feminismen 
representerar. Hos Pinkola Estés är det när kvinnor tappat kontakten med sin instinktiva natur 
eller när de låter en negativ animus styra som dessa kvinnor hamnar i underläge. Lösningen är 
alltså att återfå kontakten med sin instinktiva natur, och att låta animus uttrycka den sanna 
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kvinnligheten inom kvinnan. Inte någonstans i författarens text görs en politisk analys av kön 
och makt eller det samhälle som författaren verkar i. 
 
Hammer (1997)beskriver också New Age-feminism som gynocentrisk, där jungianska teorier 
ofta används för att fokusera och lyfta fram naturgivna kvinnliga egenskaper. Han menar att 
självförverkligandet i detta sammanhang handlar om att väcka upp de kvinnliga krafter som 
finns i själens djup. Jag menar att Pinkola Estés bok handlar just om detta. Hur kvinnor ska få 
hjälp att hitta sin sanna kvinnlighet, hur den ska skötas om för att fungera väl, och vad som 
händer då kvinnor förlorar eller tappar kontakten med denna sanning, eller när den manliga 
kraften i kvinnor fungerar negativt i förhållande till kvinnan och hennes kvinnlighet. Junus 
(1995) beskriver den feministiska analytiska psykologin som klart gynocentrisk och menar att 
den kan användas som en troslära där det Maskulina och det Feminina blir metafysiska 
storheter att tro på, ungefär som att tro på andliga krafter eller Gud. 
 
8.2 Att bli och att vara kvinna - hur kvinnlighet skapas i Pinkola Estés text 
 
Könskonstitueringsprocessen menar Junus (1995) är något som pågår under en hel livstid och 
som innebär att bli/vara kvinna/man. I denna process är individen själv aktiv på olika sätt. 
Genom aktiv handling, passivitet och både medvetna och omedvetna strategier är individen 
inbegripen i en process som skapar könet. Men individen har också att ta hänsyn till de 
rådande normerna och värderingarna för kön, av både social, kulturell och historisk art. Här 
kan individen välja olika strategier: följa de givna reglerna, bryta dem eller utgå från de 
gällande reglerna och utveckla dem vidare. Junus pekar på det dynamiska förhållande som 
råder mellan kreativitet och anpassning i könskonstitueringsprocessen. I kreativ lek kan 
människan experimentera med sin gudsrelation och med sin könsuppfattning. Arenor är enligt 
Junus områden där olika upplevelser och värderingar kan mötas och där kön konstitueras. 
Texten kan vara en sådan arena. 
 
”Kvinnan” i Pinkola Estés text formas genom en jungiansk könsförståelse. Denna bygger på 
en könsdikotomisering som Junus (1995) menar är grundläggande för vårt samhälle. Denna 
könsdikotomisering delar upp könen i två grupper, kvinnor och män, utifrån de förutsättningar 
och egenskaper som man menar klart skiljer dessa åt. Pinkola Estés text ger i någon mening 
uttryck för en tuff bild av kvinnor. De jämförs med vargar och deras egenskaper och 
beteenden. Kvinnor beskrivs som vilda, starka, uthålliga, modiga och de uppmuntras också att 
acceptera sina kroppar oavsett trender och moden. Även kvinnors sexualitet ges positiva 
betydelser. Kvinnors sexualitet får omfatta en väldigt stor del av kvinnor och deras tillvaro 
och den knyts inte bara till män. Författarens uppdelning av de bägge könen innehåller också 
en vidareutveckling av C G Jungs syn på animus hos kvinnor. Hos Pinkola Estés har animus 
förändrats till en instans, ”en tjänare i det vildas tjänst” inom kvinnan och är inte längre, som 
hos C G Jung, kvinnans själ. Det är i stället vildkvinnan, det kvinnligas ursprung som är 
kvinnors själ. Och därmed menar författaren, är den livgivande kraften hos kvinnor inte 
manlig och främmande, utan kvinnlig och välbekant. Också möjligheten att besegra det, den 
eller dem som hotar kvinnor beskrivs. Kvinnor kan därefter omvandla den destruktiva kraften, 
sortera bort det oönskade och behålla det som ger kraft. Denna, nu reducerade kraft, blir på 
detta sätt byggstenar i kvinnors skapelse av sig själva. 
 
Författarens positiva upprop till kvinnor att se på sig själva som dessa starka, vilda individer, 
liksom möjligheterna att integrera manliga egenskaper, har ändå klart givna ramar. Kvinnor 
har intuitionen, män har intellektet, kvinnors godhet skall värnas och manifesteras av mäns 
lagar och rättsskipning o s v. Kvinnor är kvinnor, och män är män, och det möte som sker i 
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form av det motsatta könet inom kvinnan, animus, har som uppgift att lyfta fram och förstärka 
det kvinnliga inom kvinnan. I mäns och kvinnors möten är också det optimala att dualiteten 
bekräftas och får gensvar. Eftersom kvinnligheten hos Pinkola Estés kvinnor har ett a-
historiskt ursprung och de egenskaper och roller som tilldelas kvinnor i författarens text 
framförallt är de som traditionellt förknippas med kvinnor blir det trots allt ett slutet rum som 
Pinkola Estés kvinnliga vargar stängs inne i. 
 
Konfliktmedvetenhet är något som Junus (1995) anser nödvändigt för tolkningsprojektet. Att 
möta insikten om att kvinnor varit förtryckta genom historien, och den vrede som detta 
väcker. Hon menar också att det är väsentligt för kvinnor att möta ett referenssystem som 
erkänner och bekräftar denna vrede i motsats till ett system som osynliggör denna vrede. 
Junus använder begreppet refuger för att beskriva de tillfälliga tillflyktsorter från det 
omgivande patriarkatet, som kan ha en positiv inverkan under tolkningsprojektet. Här i dessa 
refuger, kan kvinnor hämta kraft och skapa ett bättre utgångsläge inför återkomsten till 
konfliktområdet. Exempel på refuger kan vara att lämna sin relation eller religiösa grupp för 
ett tag, eller att man genom en särartsförståelse erhåller en ökad självkänsla. Att ta över 
traditionellt manliga egenskaper är också viktigt för tolkningsprojektet. Pinkola Estés text 
innehåller också dessa möjligheter för kvinnor: de lämnar män och plikter för en tid, de 
beskrivs med särskilda egenskaper och förmågor som är ”sanna”, d. v. s. de har sin rot i en 
evig urbild av kvinnan och dessa egenskaper och roller fyller också livsviktiga funktioner för 
individerna och samhället. Och kvinnor har förmågan att skapa om sig själva genom att ta 
över ”reducerad kraft” från de rovdjur/män/kulturen som ansätter dem. 
 
Det avgörande för tolkningsprojektet är dock enligt Junus om kvinnor när de återvänder till 
konflikten/relationen/gruppen förmår göra konflikten till en öppen konflikt. Och nu från en 
starkare position, slåss för att få göra sina egna tolkningar och definitioner av vad kvinnlighet 
innefattar och innebär. Pinkola Estés talar inte om kvinnors erfarenheter och känslor av mäns 
förtryck, utan om kvinnors misstänksamhet gentemot ”det manliga”. Rötterna till detta finns 
längre tillbaks i tiden då kvinnor behandlades som slavar. Någon beskrivning eller analys av 
dagens underordning och förtryck av kvinnor gör författaren inte. Konflikterna i Pinkola Estés 
text handlar framförallt om kvinnors närhet eller avstånd till den kvinnliga, instinktiva 
naturen. Att kvinnor marginaliseras, känner sig maktlösa och förstummade har enligt 
författaren inget med deras plats i det samhälle, den tid eller den kultur de lever i. Det är i 
stället tecken på en störd eller avbruten kontakt med det instinktiva psyket. Lösningen är att 
återfå denna kontakt så att naturens lagar kan ge dessa kvinnor samma rättigheter att växa och 
utvecklas. Eftersom den högsta formen av försoning är att möta ont med gott ska kvinnor 
förlåta t ex. incest och våldtäkt. Att gå till en terapeut som kan reducera vrede och stärka 
kvinnors andliga styrka, rekommenderar författaren kvinnor som känner ett ständigt ursinne 
över händelser i det förflutna. Kvinnors möjligheter att förändra samhället genom att ställa 
krav är dömt att misslyckas. Vad de kan göra är att förändra sin attityd till sig själva för att 
påverka attityder i kulturen. Enligt Pinkola Estés är de förändringar många kvinnor ägnar sig 
åt i dag, att få tillbaka kontakten med vildkvinnan inom sig så att det moderland de förlorat 
tidigare ska kunna återställas. 
 
Visst erkänner Pinkola Estés kvinnors vrede, men både orsakerna och lösningarna ligger helt 
utanför en politisk analys av kön och samhälle. Det tycks som om verkligheten främst 
försiggår i det inre psykiska landskap som kvinnor har en sådan speciell tillhörighet till. Det 
är också där inne som orsaker och lösningar till kvinnors konflikter, problem och vrede skall 
sökas. Pinkola Estés framtida ”moderland” bebos uppenbarligen av de traditionella 
könsrollsmönstren som maskerats något. Män och deras eventuella ”kläder” förekommer 
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mycket sparsamt i Pinkola Estés text men i kvinnornas klädsel har gränserna mellan djur, 
natur och människa nästan suddats ut. Författaren leker med vargmetaforen och lyckas, 
genom sitt missionerande tilltal, som vänder sig direkt till kvinnor, mana fram bilden av en 
vild och stark kvinna med djuriska instinkter och förmågor. Men, som också 
Nationalencyklopedin anger; vargars farlighet är betydligt överdriven, och beskriver hur det 
är alla de sägner om dessa djurs verk, som har skapat och underbyggt den fruktan och det hat 
som funnits och fortfarande finns inför vargen. 
 
Pinkola Estés psykiska moderland tycks mest ha funktionen av ett restaurerat patriarkat 
(Junus 1995). Visserligen är kvinnorna i detta land lite tuffare, lite säkrare i sin självkänsla 
och kanske har inte alla vildkvinnor ett konventionellt utseende men annars tycks det mesta 
vara styrt av en naturens lag. En lag som dessutom sägs reglera kvinnors rättigheter. Män är 
något helt annat än kvinnor och meningen med det är att de båda naturerna ska komplettera 
varandra. Kvinnorna använder i huvudsak sin djuriska instinkt och männen sina intellekt. 
Patriarkat tycks betyda att ”det manliga” kan vara ett problem. Detta manliga kan vara 
destruktivt både hos män, i samhället och via kvinnans animus. När kvinnor och samhällen 
blir avskurna från den instinktiva naturen kan detta manliga få för stort utrymme och 
lösningen består i att dela upp den kvinnliga och den manliga kraften på ett adekvat sätt igen. 
Eller att kvinnor tar över lite av dessa manliga krafter och destillerar fram de goda 
ingredienserna, och slänger resten. Inte någonstans handlar kvinnors situation om löner, 
konjunkturer, tillgång på arbete eller underrepresentation inom centrala områden för politik, 
näringsliv eller forskning. 
 
8.3 Slutsats 
 
Pinkola Estés bok kan tydligt hänföras till en gynocentrisk feminism. Den syn på kvinnlighet 
som författaren ger uttryck för innehåller visserligen inslag av vidareutveckling och 
nyskapande, men det är i ett slutet system med fasta ramar och uppdelningar, som denna 
kvinnlighet rör sig. Avsaknaden av en politisk analys, av makt och kön gör slutligen denna 
”skapelseberättelse” till en ”återvändsgränd”. 
 
8.4 Mina egna synpunkter 
 
Den här boken har skrivits av en kvinna som avgett ett viktigt löfte. Löftet att inte glömma 
sina släktingar och vad dessa har lidit för. Pinkola Estés skriver i sin bok att hennes släktingar 
var invandrade ungrare och mexikaner och att de varken kunde läsa eller skriva. Många av 
dem hade överlevt deportations- och koncentrationsläger. Författaren beskriver hur sagan haft 
en mycket central plats i hennes släktingars liv. Den har haft rollen av ett läkemedel för dessa 
människor och deras samhälle. Samtidigt är den som skrivit boken en välutbildad kvinna i 
USA under 70- och 80-talet. Om man ser på denna bakgrund skulle man kunna tolka 
författarens syfte med boken som ett försök att skapa mening åt den förflutna historien genom 
att koppla ihop den med nuet och ett slags ”eviga” ingredienser. Kanske tar Pinkola Estés på 
sig rollen av att se, och skapa en mening och en värdighet i sina släktingars marginaliserade 
liv. Det syftet förtjänar respekt, men dessvärre tror jag inte att människor upphör att bli 
marginaliserade genom kvinnors ”godhet” och naturliga instinkter. 
 
Ett stort problem som jag uppfattar med Pinkola Estés text är dess ohämmade glidningar 
mellan olika plan – andligt, psykologiskt, biologiskt, poetiskt, historiskt o s v. Denna tendens 
öppnar både för kritik och för spekulationer. Genom att t ex. hoppa från det psykiska inre 
landskap som kvinnor sägs hämta sin kvinnlighet i, till att tala om kvinnors städning och tvätt 
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som värdefulla metaforiska aktiviteter, för att landa i en romantiserad syn på kvinnors 
berikande sysslor historiskt, som t ex. hemförlossningar och vård av sina döende släktingar. 
Här finns klara paralleller till Robert/Uvnäs Moberg och den mix av hormoner, hjärnor och 
eviga roller som de menar återfinns i konst, riter och i lek. Och som de nu menar att ny, 
naturvetenskaplig forskning bekräftar. Jag menar att man både hos Pinkola Estés och 
Robert/Uvnäs Moberg låter gränsen mellan natur och kultur vara odefinierad, men ändå tas 
för självklar. 
 
Också det övertagande av manliga egenskaper som Pinkola Estés talar om verkar bli en 
sorglig ekvation. Hennes otydlighet här inbjuder till spekulationer. Vad är det att vara man i 
detta sammanhang? Är det att antingen vara en tjänare i kvinnans kvinnlighet, eller att kastas 
på sophögen bland de ”onda” i fängelser och på psykets slutna avdelningar? Vart leder då 
Pinkola Estés position? Kommer kvinnor att få gå på universitet i hennes ”moderland”? Kan 
de gå till sina arbeten, eller måste de ta hand om barn och sjuka släktingar? Många skrattar 
när jag resonerar så här, men jag menar att det faktum, att vi har t ex. dagis och hemtjänst och 
att kvinnor kan studera och rösta på Carl Bildt, inte beror på att någon naturlag har sett till det. 
I stället har det sina orsaker i att kvinnor ställt krav på hur deras vardag och verklighet skall se 
ut. Och att dessa krav, vid en viss tidpunkt, även sammanföll med att samhället i övrigt hade 
behov av kvinnors deltagande i produktionen. I Pinkola Estés bok beskrivs kvinnor ha mycket 
små möjligheter att genom sina krav kunna förändra sitt samhälle. Det är i stället ett slags 
New Age-tänkande (Junus 1995) som Pinkola Estés förordar. Genom att förändra sina tankar 
och sin attityd till sig själv som kvinna, kan man förändra den fysiska verkligheten. 
 
I dag när arbetslösheten är hög och även tycks fylla en positiv (!) ekonomisk funktion, kan det 
bli svårt för kvinnor att driva sina krav. Och naturen lär ju inte komma till vår undsättning. 
Vad är det då som gör att detta gynocentriska perspektiv får ett så stort utrymme, både i 
vetenskapliga sammanhang, i massmedia och i det nyreligiösa utbudet? Enligt Nina Björk 
(1996) äger denna feminism, som hon kallar livmoderfeminism, en lockelse. Kvinnor befinner 
sig i ett dilemma, de vill få sin identitet bekräftad och vet samtidigt att denna identitet är 
kulturellt skapad. Livmoderfeminismen kan här fylla en funktion genom att den utgår ifrån att 
”feminism” just innebär att bejaka sin kvinnlighet. På detta sätt sammanfaller alltså kulturen 
och feminismen, och löser kvinnors permanenta konflikt. 
 
Att många kvinnor lämnat kyrkor och samfund för att välja andra sammanhang för sin 
andlighet är ändå något intressant. I Pinkola Estés psykiska moderland är Gud Moder av 
kvinnlig natur, kvinnor är värdefulla och har unika egenskaper och kvalitéer. Eriksson (-91-
92) menar att beteckningar som ”privatreligiositet” döljer det faktum att människor är kritiska 
till den kristna teologin, men ändå har en tro och en andlighet som de kräver respekt för. 
Pinkola Estés kvinnor får färg och form av vargmetaforen. Den ger dem kraft, vildhet och 
djuriska instinkter. Den får dem att hitta rätt, att få rätt, och att finna harmoni. Men även 
vargen på bilden i Nationalencyklopedin är en varg. Under denna bild står att läsa: ”… Denna 
varg håller svansen något indragen mellan benen, vilket visar en smått defensiv ställning; 
vargen är lite osäker på fotografens avsikter.” Denna varg stämmer bättre överens med min 
tolkning av delar av kvinnors situation, i dag och historiskt. Vilka avsikter har samhället med 
kvinnors liv och deltagande i arbetsliv, familj, politik och i andliga sammanhang? Jag tror 
många känner en rädsla för vilka dessa avsikter kan vara. Här väljer vi också olika sätt att 
möta och hantera denna rädsla. Men jag menar att inget av sätten står utanför ett ideologiskt 
och politiskt ställningstagande. 
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9. Reflexioner 
 
Det här arbetet har präglats av svårigheten att tränga in i ett nytt område och samtidig behöva 
ha tillgång till metodiska kunskaper för att genomföra den undersökning som avsågs. Ämnet 
feminism – andlighet är ett så stort och omfattande område att mycket av min tid gått åt till att 
orientera mig, läsa, och få förståelse för alla de frågor som är aktuella på detta område. Därför 
har mitt arbete fått formen av två arbeten i ett. Det ena har handlat om att förstå, beskriva, och 
presentera relevant forskning och brännande frågeställningar och ämnen. Det andra arbetet 
har haft som mål att analysera den bok som jag valt för min undersökning. I mina försök att 
knyta ihop dessa båda delar, har det varit svårt att plocka upp alla de intressanta perspektiv 
som finns i den forskning och den litteratur som presenteras i uppsatsen. Det skulle behövas 
minst en uppsats för varje sådan frågeställning. Därför har denna ansats varit alldeles för 
omfattande och trevande och har därför påverkat resultatet. Med en smalare ansats hade 
kanske en, distinkt fråga, kunnat analyseras och åskådliggjorts tydligare. 
 
En intressant fortsättning på mitt arbete skulle vara att intervjua kvinnor som läser denna bok 
och som kanske tillhör grupper där denna bok används. Att fråga dem om deras livsfrågor och 
vad denna bok kan ge dem för svar; att få veta hur dessa kvinnor tänker och resonerar. 
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Sammanfattning



Kvinnor är en starkt representerad grupp i många delar av det som fått beteckningen New Age. Samtidigt pågår en debatt ute i samhället om olika ”feminismers” syn på könen och samhället.



Detta arbete har undersökt ett exemplar av New Age- feministisk litteratur för att utläsa vilken bild av ”kvinnlighet” författaren ger, samt hur denna ”kvinnlighet” konstitueras. Denna undersökning har också försökt bestämma vilken könsteoretisk fåra denna författare skall placeras i. Den undersökta boken heter Kvinnor som slår följe med vargarna och är skriven av Clarissa Pinkola Estés. En modifierad version av en fenomenografisk ansats har använts som metod och det empiriska materialet har omformats till teman, vilkas innehåll har beskrivits och analyserats.



Den undersökta boken kan klart relateras till en gynocentrisk könssyn. Även om boken innehåller inslag av vidareutveckling och nyskapande, är ändå ”kvinnlighet” begränsat till ett givet utrymme, med fasta roller och ett färdigt manuskript. Om samhället, och frågor som rör kön, makt, och politik är denna bok mycket tyst.
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1. Inledning



Arbetet med denna uppsats sker inom ramen för C-kursen i Religion vid högskolan i Gävle, vårterminen 1999. Detta arbete tar avstamp i mitt intresse för frågor som handlar om vad skillnader mellan könen och den betydelse som vi ger denna, får för konsekvenser i vår vardag i samhället och i våra relationer, såväl mänskliga som gudomliga. I samband med ett tidigare arbete under mina religionsvetenskapliga studier kom jag att genomföra några intervjuer med kvinnor och män inom svenska kyrkan. De frågor som jag tog upp handlade om vilken betydelse det kan tänkas ha att den kristne guden och hans son tilltalas/omtalas som män. Svaren och reaktionerna som kom i dessa samtal speglade olika sätt att förhålla sig till detta. En kvinna menade att det skulle vara att förminska gud om man gjorde om ”honom” till kvinna – att fader inte betydde att Gud var man, utan mer att ”han” har de positiva sidor som en god far kan ha. En annan man, uttryckte att ”… vi kan ju inte hjälpa att Jesus var av manligt kön”. En tredje person, en kvinna, berättade om en kvinnogudstjänst som hon varit med och planerat och genomfört tillsammans med andra kvinnor och kvinnliga präster. Det var en mycket positiv upplevelse menade hon och beskrev hur man hade använt ett språk som rymde både manliga och kvinnliga förtecken.



I dag minskar gudstjänstbesökarna i våra etablerade kyrkor och samfund men undersökningar visar att människors intresse för andliga och existentiella frågor ökar. Vart går då människor med sina andliga spörsmål? Siffror visar att många kvinnor söker sig till modern nyreligiositet, t ex. olika områden av New Age där bl.a. jungianska teorier fått stort genomslag och påverkat synen på könen och gudsbegreppet men även s.k. nyhedniska rörelser och grupper börjar växa fram i vårt land. Och gränsen mellan dessa är inte entydig utan det finns en överlappning och ett blandande av de olika riktningarna där t ex. gudinnenamn som hör hemma i babylonisk kontext används i ritualer tillsammans med indianska myter (Hammer, 1997).



Jag har själv under en period i mitt liv ägnat mycket tid och engagemang åt att läsa och leva med Inannamyten som är ett omkring femtusen år gammalt sumeriskt drama om gudinnan Inanna. Jag läste denna myt som ett mönster för kvinnlig initiation och kan så här i efterhand säga att den viktigaste erfarenheten var att med hjälp av myten påminna mig om mörka, sorgsna och försummade känslor hos mig själv. Men jag saknade något i denna läsning. Verkligheten krävde också analys av min egen verklighet, och handling. En kvinnlig konstnär, vilken jag nu glömt namnet på, blev min nya ledstjärna genom sina ord: ” Kvinnor får vara våldsamma och orättvisa …”. Att acceptera mina känslor av destruktivitet och hänsynslöshet blev viktigt liksom att sätta in mina erfarenheter i ett större sammanhang och så fortsatte jag att söka på nya vägar. Och här står jag nu. Undrande över vilka orsaker och mekanismer som styr vår identitet mot i huvudsak två poler; manligt och kvinnligt, och vilka alternativ som finns. I mitt arbete här tar jag upp och belyser de två huvudstråk som är aktuella för att förklara de skillnader som anges mellan könen samt återger jag några olika perspektiv som utgår från någon av dessa teorier.



2. Bakgrund



I samhällets debatt som t.ex. går att följa i massmedia och i bokfloden, är det tydligt att frågan om synen på könen är levande. Könens olikheter, vilken betydelse dessa ges, politiska konsekvenser liksom könens roller i historien, är ämnen som får olika grupper att reagera och debattera. Kultursidor och tidskrifter använder laddade ord och formuleringar som har sina teoretiska rötter inom hela det vetenskapliga fältet och bland ideologier och världsbilder. Det som förenar många av grupperingarna är att det finns skillnader mellan män och kvinnor medan det som splittrar är synen på vad dessa olikheter består i, vilka orsakerna till olikheterna är, och vilken betydelse vi ger de olikheter som finns. Argument och ståndpunkter i debatten rör sig på olika plan. Någon hävdar t.ex. att eftersom könen och dess rolluttryck är av naturen givna så kan man inte med politiska medel förändra situationen. Könen ska med en sådan förståelse främst upplysas om sin naturlighet och anpassa sig efter denna. Andra hävdar att den betydelse som vi ger könen är konstruerad och därmed kan ifrågasättas genom en politisk analys.



Inom och mellan dessa poler finns kvinnor som söker formulera sig utifrån sina egna erfarenheter både som psykologiska och religiösa varelser. Och både inom den etablerade kyrkan och i sammanhang som tar avstånd från denna har många kvinnor börjat formulera sig själva och vända sig till Gud Moder, Moder Jord, Gudinnan eller kanske till Vildkvinnans arketyp i sin religiösa tro. Men svaren/ledningen som dessa kvinnor får, innebär de olika sätt att uppfatta verkligheten och könen? Om det är så, kan man då säga något om det ena eller andra förhållningssättet anger en riktning för kvinnors självuppfattning och handlande i verkligheten? Det här är frågor som jag börjat intressera mig för och vill fördjupa mig i.



När jag läste Olav Hammers bok På spaning efter helheten - NEW AGE - en ny folktro?, stötte jag på begreppet New Age-feminism. Hammer beskriver hur denna har profilerat sig i förhållande till en ideologi som ser manliga och kvinnliga egenskaper som något naturgivet. Ett exempel på en bok som Hammer hänför till denna New Age-feminism är också en av genrens mest spridda. Den heter Kvinnor som slår följe med vargarna och är skriven av Clarissa Pinkola Estés. Hammer antyder att reaktionerna på denna bok varit mycket varierande och att detta har att göra med synen på vad kvinnlighet innebär. Man kan konstatera när man läser om New Age-strömningarna att kvinnor är den grupp som är starkast representerad. Många av terapeuterna är kvinnor, många brukare likaså och det finns ett starkt fokus på ”det kvinnliga” i gudinnekult och kroppscentrering. Därför ser jag det som angeläget att undersöka antaganden om kön och verklighetsuppfattning inom ett område som New Age som så tydligt vänder sig till kvinnor och som uppenbarligen brukas av ett stort antal. Jag har valt att läsa och analysera Kvinnor som slår följe med vargarna för att utläsa vilken könssyn författaren vill förmedla. Jag ser det som angeläget att försöka förstå vilken bild av kvinnlighet som här utmålas och hur denna kan tänkas påverka kvinnors handlande och identitetsuppfattning.



3. Avgränsning och syfte



Under läsning och analys av Pinkola Estés bok aktualiseras frågeställningar som återfinns i den dagsaktuella debatten i samhället samt inom olika vetenskapliga, ideologiska och religiösa ämnesområden. Dessa frågor får betydelse när man placerar in denna bok i ett sammanhang som har människan och samhällets verklighet som utgångspunkt. Ord som andlighet, kvinnopsykologi, naturligt, kvinnligt, arketyp, instinktiv natur, intuitiv kunskap, urbilden av kvinnan osv. förekommer rikligt i denna text och är exempel på komplexa och mångtydiga uttryck och begrepp. I min undersökning kommer jag framförallt att beskriva och analysera den ”bild” av kvinnlighet som författaren målar upp. Vilka byggstenar hon använder för att skapa denna kvinna och hur denna bild förhåller sig till de två könsteorier som redovisas i arbetet. Pinkola Estés beskriver sig själv bland annat som jungiansk analytiker och relaterar ofta till den så kallade arketypiska psykologin som är en gren på det post-jungianska trädet. Detta arbete kommer inte att beskriva och analysera Jung och post-jungianerna, det skulle fordra ett helt eget arbete eftersom det är så omfattande. Dock kommer i korthet Jung och kopplingen till New Age att tas upp i denna översikt. Liksom något om könssynen inom den jungianska skolan.



Syftet med detta arbete är att utläsa vilken bild av ”kvinnlighet” författaren ger i sin bok. Och hur denna ”kvinnlighet” konstitueras. Samt att jämföra denna könssyn med de två könsteorier som presenteras i detta arbete.



4. Disposition



I arbetets inledning under rubriken ”Bakgrund” får läsaren en introduktion till problemområdet och en inblick i mina motiv för att skriva denna uppsats. Under rubriken ”Avgränsning och syfte” görs en avgränsning och precisering av arbetets syfte. Under rubriken ”Forskning, teorier och synen på könet ur olika perspektiv” presenteras först två dominerande könsteorier därefter ges ett religionshistoriskt perspektiv på Jungs könssyn, liksom en överblick över aktuell religionspsykologisk kvinnoforskning och feministisk teologi. Slutligen tas exempel på litteratur upp som företräder någon av de båda könsteorierna. Under ”Undersökningens uppläggning och genomförande ” beskrivs denna undersöknings upplägg och genomförande. Här presenteras också en översiktlig beskrivning av den bok som är undersökningens empiriska material samt författaren till denna. Det empiriska materialet återfinns här i form av citerade textavsnitt som ordnats i fem grupper med tematiska rubriker. En sammanfattande beskrivning följer efter de citerade textavsnitten. ”Analys och diskussion” är rubriken för det parti där innehållet i de olika temana jämförs med de två könsteorierna och den litteratur som behandlar könsfrågor ur olika perspektiv. Här för jag också en diskussion utifrån materialet och de slutsatser som dragits samt framför egna synpunkter på detta. Den sista rubriken i arbetet är ”Reflexion” Här kommenterar jag min egen undersökning och hur den fungerade. Dessutom för jag ett resonemang kring resultaten och behovet av ytterligare undersökningar.



5. Forskning, teorier och synen på könet ur olika perspektiv



5.1 Feministisk forskning och könsteori



Ann-Louise Eriksson beskriver i sin uppsats med titeln Från mäns dominans till kvinnors dans som ingår i den nyutkomna boken Modern svensk teologi – strömningar och perspektivskiften under 1900-talet hur den feministiska forskningen gör sin entré vid de svenska universiteten i slutet av 60-talet. Enligt Eriksson kan man se detta som en utveckling och ett resultat av de samhällsförändringar, politiska krav och de framgångar som kvinnorörelsen rönt under de sista hundra åren. Det är bl.a. rösträtt, rätt till högre studier, till arbete och lika lön liksom till barnomsorg och fri abort som varit kraven från kvinnorörelsen. Eriksson menar att feministisk teori är politisk och där t ex. frågor om kön och makt problematiseras. Hon anger bl.a. frågor som varför män dominerar kvinnor och hur detta kan förändras, som områden för denna forskning.



Petra Junus beskriver i ett kapitel under rubriken Religionspsykologisk kvinnoforskning, som ingår i Den religiösa människan av Owe Wikström feministisk forskning som en tvärvetenskaplig akademisk disciplin, syftande till en djupare förståelse av kön och könsrelationer i historien och i nutid. Junus ger en överblick över den feministiska forskningstraditionen och påpekar att det där råder olika uppfattningar om förhållandet mellan kvinnor och män. Man kan följa hur den feministiska traditionen och forskningen under historien har fokuserat olika frågor och krav. Och både fått reaktioner från och påverkats av det omgivande samhället och de olika delarna av kvinnorörelsen. Den tidiga kvinnorörelsens krav på kvinnors rätt till samma möjlighet att delta i samhället och den dåvarande kvinnoforskningens utgångspunkt, att kvinnor och män i huvudsak är lika beskriver Junus som exempel på humanistisk feminism. Denna innebär ett synsätt där mäns och kvinnors olikheter ”… beror på uppfostran och sociala strukturer: mäns makt och kvinnors underordning i samhället.”



Under 70-talet får denna syn kritik från andra delar av den feministiska traditionen som menar att denna syn är androcentrisk, dvs. har mannen som norm för det mänskliga. Man menar i stället att kvinnors erfarenheter ska sättas i centrum och att kvinnor och deras upplevelser ska ges ett högre värde. Utgångspunkten för denna feminism beskriver Junus som gynocentrisk och menar att den ”… utgår från att män och kvinnor i grunden är olika och har olika kvalitéer som kompletterar varandra.” Ann-Louise Eriksson (Eriksson?) tar upp de risker hon ser med den gynocentriska könssynen där faran med att ”kvinnlighet” får beteckna något som är entydigt och givet kan leda till att ”… det ’kvinnliga’ tenderar att uppfattas som en statisk, a-historisk, kanske rent av naturgiven egenskap.” Junus tar upp viktiga frågor inom kvinnoforskningen i dag t ex. frågan om hur begreppen manligt och kvinnligt ska användas. Hon beskriver också hur den uppdelning mellan socialt och biologiskt kön som den moderna kvinnoforskningen gjort nu börjar ifrågasättas för att i stället utvecklas mot en forskning som intresserar sig för relationen mellan det sociala och biologiska könet. Junus menar att könskonstitueringen är en genom hela livet fortlöpande process som syftar till att skapa och utveckla kön. Här sker ett samspel mellan människan som social och biologisk varelse.



Frågor om könssyn, det vill säga synen på vad kön är och hur detta kön konstitueras har under det senaste decenniet varit den feministteoretiska debattens huvudfråga och man kan alltså på det feministiska fältet klart urskilja två olika riktningar i förståelsen av detta kön. Dels den grupp som fått beteckningar som gynocentrisk feminism, särartsfeminism, eller essentialistisk könssyn och dels den andra riktningen som kallas humanistisk feminism, likartsfeminism, eller konstruktivistisk könssyn. Ann-Louise Eriksson beskriver dessa:



I den ena gruppen återfinns de som uppfattar kön som en kulturell konstruktion. Vi lär oss vad det är att vara man och kvinna. Kvinnlighet och manlighet konstrueras via mer och mindre subtila samhälleliga och kulturella processer, och det som kännetecknar den patriarkala kulturen är just att det ”kvinnliga” systematiskt konstrueras som underordnat det ”manliga”. I motsats till detta betonar den andra gruppen kön som en ”naturlig” särskiljande kategori. Argumentationen för detta varierar. Medan några hävdar att könsidentiteten är ”skapelsegiven”, bestämd av kromosomer och biologi … och Gud, medger andra att könsidentiteten är inlärd i bemärkelse att den är en del av ett barns psykosociala utveckling. Poängen här är emellertid att det finns en unik ”kvinnlig natur”, skild från den lika unika ”manliga naturen”. (Eriksson)



Eriksson vill framhålla två saker. Dels att den vanligaste könsförståelsen bland feministiska forskare är den konstruktivistiska, där utgångspunkten är att betydelsen av de biologiska könsskillnaderna är en kulturell skapelse och att denna är inskriven ”… i en patriarkal diskurs som konstruerar ”kvinnlighet” som underordnad ”manlighet”. Och dels att den gynocentriska könssynen har ett historiskt samband med produktionsbehoven. Eriksson beskriver här hur denna syn haft störst framgång under tider av t.ex. arbetslöshet medan t.ex. under krigsåren då kvinnorna behövdes inom industrin, fann denna könssyn få anhängare.



5.2 New Age-feminism och jungiansk teori – ett religionshistoriskt perspektiv



Hammer beskriver i På spaning efter helheten – NEW AGE - en ny folktro? hur 60-talets feminism ledde till olika sätt att hantera sin religiositet. Det utvecklades en feministteologi men också wicca, en icke-kristen s.k. nyhedendom började växa fram. I dag sägs magiskt orienterade gudinnekulturer med rötter i wicca, vara de snabbast växande grupperna bland de efterkristna folkreligionerna. Så är inte fallet i Sverige, här utgör wicca bara en liten del av den nyreligiösa kulturen. Hammer delar upp den feministiska nyreligiositeten i två fåror. En som är en feministisk avknoppning av wicca, där gudinnor eller gudinnan står i centrum. En annan som formulerar vad det innebär att vara kvinna genom att tolka detta genom ett New Age – perspektiv. Det har enligt Hammer formulerats en New Age–feminism som har sin utgångspunkt i synen, att de kvinnliga egenskaperna har ett positivt värde och bör lyftas fram. Denna riktning har vuxit kraftigt och de kvinnliga perspektiven och tolkningarna återfinns inom varje del av New Age. Hammer tar bl.a. upp som exempel kvinnligt orienterad astrologi, kvinnlig nyschamanism, feministisk tarotkortlek. Enligt Hammer är kvinnor i majoritet bland den nyandliga subkulturens sökare och för en del av dessa består nyandligheten just i att bejaka sin kvinnlighet genom sin religiositet.



Hammer menar att New Age-feminismen befinner sig inom den feminism som har beteckningarna särartsfeminism, gynocentrisk feminism eller essentialistisk könssyn. Man ser alltså manliga och kvinnliga egenskaper som av naturen givna och feminism i detta sammanhang innebär att uppvärdera och bejaka, eviga, kvinnliga värden. Ofta används jungianska teorier för att fokusera på kvinnliga egenskaper, av naturen givna. Självförverkligande innebär med denna syn att väcka upp de kvinnliga krafter som finns i själens djup. I Pinkola Estés text finns C G Jung och hans arketypsbegrepp med som verktyg och karta och Olav Hammer beskriver hur Jung såg på könen som objektivt grundade könsroller. Hammer påpekar också att Jung saknade medvetenhet om den sociala konstruktionen av människors identitet. Hammer tar upp Jungs beskrivningar av kvinnor som naturligt relationsinriktade och män födda med naturlig begåvning för politik, teknik, vetenskap mm. och konstaterar att denna syn var den allmänna på Jungs tid, liksom den också tillhör det allmänna tankegodset i vår kultur. Hammer beskriver Jung och den jungianska traditionen som ett komplext och kontroversiellt tankebygge i vår tid. Han menar också att människor förhåller sig antingen hängivet eller kritiskt till detta. Hammer lånar ett citat från Hans Ljungqvist och dennes bok Jung och astrologin för att illustrera vad som i nyreligiösa kretsar tilltalar hos Jung: ” Det är just sagan, inte den sönderdelande logiken, som låter oss komma i kontakt med livets och människans djupare hemligheter.” Hammer påpekar att Jung just bejakar myt, fantasi, sagor och religion och att dessa aspekter är sådana som New Age anhängare ofta hänvisar till som centrala värden i livet. Här kan man jämföra med några av de religionssociologiska teorier som nämns av Liselotte Frisk i hennes bok Nyreligiositet i Sverige. Här beskrivs hur modern nyreligiositet och då särskilt New Age ”… ofta mer baseras på känslor, intuition, kommunikation och relationer än på intellekt och dogmer.” Enligt denna teori är det olikheter i uppfostran av pojkar och flickor i vår kultur, där flickor uppmuntras i att identifiera och definiera sig genom de ovan beskrivna karaktärsdragen som kan förklara att kvinnor lockas av den moderna nyreligiositeten. Andra teorier som vill förklara kvinnors överrepresentation inom dessa strömningar ser på företeelsen genom teorier om maktstrukturer. Här ses kvinnors engagemang i dessa rörelser som en protest mot den patriarkaliska religionen och en möjlighet för kvinnor att bl. a. agera ledare och identifiera sina egna ev. feminina gudar.



Jung utvecklade ett synsätt på den mänskliga själen som kom att kallas för den analytiska psykologin. Men Hammer påpekar att inte bara psykologiska teorier sysselsatte honom, och i hans efterlämnade skrifter kan man läsa om religion, symbolik, alkemi, orientalisk kultur bland mycket annat. Jungs tankar och idéer kom också att påverka den omgivande kulturen. Jung ansåg att det fanns en självklar mening med livet; att bli en hel människa och att det är genom vad Jung kallade individuationen som detta sker. Han använde begrepp som det kollektiva omedvetna och arketyper för att beskriva vad han ansåg vara en psykisk urgrund hos alla människor. I detta mänsklighetens gemensamma arv fann Jung arketyperna. Dessa är element som uttrycker sig i drömmar, sagor, fantasier, myter, konst och symboler. Anima och Animus liksom Skuggan är exempel på arketyper som Jung ansåg vara viktiga för den individuation som en människa genomgår. Men det är både den enskilda människan och hennes samhälle som behöver genomgå en individuationsprocess enligt Jung och hans efterföljares mening. Att detta är nödvändigt menar dessa att man kan utläsa i mytiska och religiösa motiv över hela världen.



Hammer beskriver hur tanken på den nya tidsålder som New Age- anhängare ser som ett evolutionärt hopp, för både människan och hennes samhälle, appellerar både till jungianska tankegångar och till de myter jungianer ofta hänvisar till. Jungs sätt att betrakta människan innehåller en i grunden positiv syn på henne och hennes möjligheter till att utvecklas. Jung fokuserade på den normala människans liv och utvecklingsmöjligheter och detta är ytterligare något som enligt Hammer stämmer överens med tankar inom New Age - att människan kan nå personlig utveckling genom ett inre själsligt arbete. Även tanken på det kollektivt omedvetna som en psykologiskt grundad variant av den religiösa föreställningen om alltings gemensamma urgrund är något som talar till människor med New Age inriktning. Hammer framhåller den positiva tanken på människan ”… som deltagare i en universell och storslagen strävan efter insikt och fullkomnad …” och menar att detta är inslag hos Jung och hans efterföljare som attraherar en New Age-anhängare.



5.3 Feministisk teologi



Anne-Louise Eriksson (1999)beskriver feministisk teologi som en teologisk strömning som problematiserar kön och makt i teologin. Hon poängterar att denna teologi inte är ett område för och av kvinnor, utan en teologi som ”… definieras av sin kritiska utgångspunkt: att män överordnas och kvinnor underordnas i traditionell kristen teologi.” Eriksson pekar ut dess mål, att förändra teologiskt innehåll och uttryck så att kvinnor och män har samma värde. Alltså är denna teologi både ett kritiskt och ett konstruktivt projekt.



Emilia Fogelklou och Ebba Boström är exempel på kvinnor som tidigt intog platser i teologiska och kyrkliga organisationer. Men inte förrän i slutet av sjuttiotalet började kvinnliga präster på ett mer genomgående sätt att reflektera över kön och makt gentemot kyrkoorganisationer och teologi. Ändå var det män som introducerade akademisk feministisk teologi i Sverige. Detta skall ses mot bakgrunden av att det var män som helt dominerade forskarvärlden på det teologiska området. Eriksson lyfter fram frågan om män och feminism och menar att den även har fler dimensioner. Hon beskriver hur den mansdominerade värld som både kyrkan och den teologiska forskningen är, ger män problemformuleringsprivilegier och tolkningsföreträden. Här är männen i majoritet, har högst status och kan därmed besluta vilka frågor som har relevans för forskningen och inom teologins områden.

1990 sker något som förändrar kvinnliga forskares möjligheter. Det året inrättas ett forskarseminarium för feministisk religionsvetenskap vid teologiska institutionen i Uppsala. Nu inleds en utveckling som avviker från den övriga forskningen. Både i fråga om ämnesval, metoder och teoretiska utgångspunkter. En övergång mot kvalitativa undersökningar, mot system- och strukturkritik samt teoretisk konstruktion. Ämnen som kvinnor finner ha relevans förs fram t ex. frågor om abort, kvinnomisshandel och gudinnetro. Eriksson framhåller att svensk feministisk teologi skiljer sig från motsvarande ute i världen. Detta genom att den svenska har en så svag koppling till den kyrkliga teologin. Orsakerna menar hon kan spåras i den svenska betoningen på religionsvetenskaplig.



Eriksson understryker att svensk feministisk teologi är starkt påverkad av nordamerikansk feministisk teori och teologi. Flera svenska feministteologiska forskare har ägnat sig åt att kritiskt granska och debattera vit nordamerikansk feministisk teologi och teori. Svensk akademisk feministteologi kan därför karaktäriseras som ett kritiskt projekt. Det är på två områden detta kritiska projekt opererar. Dels gentemot teologier, kyrkor och samfund och dess patriarkala struktur och dominans. Och dels i förhållande till den feministteologiska nykonstruktion av troslära som är vanlig i det nordamerikanska sammanhanget. Det är främst frågor om köns- och kunskapsteoretiska utgångspunkter i teologin som kritiserats men även de teologiskt normativa tendenserna som Eriksson menar är vanligt förekommande i det amerikanska materialet granskas kritiskt.



Även om den feministiska teologin har samma utgångspunkt, d v s. att den traditionella teologin är patriarkal så finns det en mängd varianter inom den kristna feministiska teologin. Också sätten att systematisera dessa feministiska riktningar varierar. Ett sätt som Eriksson tar upp är att indela feministteologin i tre grupper. Dessa indelas efter sitt sätt att förhålla sig till traditionell teologi. Den första gruppen har Bibeln som norm, den andra utgår ifrån kvinnors erfarenhet och den tredje har fått beteckningen post-kristendom. Att indela efter i hur hög grad den feministiska teologin ifrågasätter traditionell teologi har Eriksson (1999), hämtat från Astri Hauge. Eriksson ser dock en risk med detta sätt att indela. Hon menar att den feministiska teologin därmed definieras som en avvikelse i förhållande till den traditionella teologin. Tolkningsföreträdet, att avgöra vad som är kristet eller ej, menar Eriksson fortfarande blir kvar hos den traditionella teologin.



Eriksson ifrågasätter också om den första gruppen alls skall definieras som feministisk teologi eftersom den inte gör någon analys av kvinnors underordning utan stödjer sig på en tolkning att Gud gett kvinnor och män samma värde och att om man läser Bibeln rätt så inser man detta. Den andra gruppen ser den kristna traditionen som ett viktigt arv även för kvinnorna. Den behöver dock rekonstrueras genom att man utgår från kvinnors erfarenhet. Eriksson påpekar att denna teologi mycket väl kan använda sig av andra religiösa traditioner än den kristna. Den tredje gruppen som kallas post-kristen har Eriksson tagit upp och diskuterat i sin artikel i tidskriften Gnosis nr. 2/91-3/92. Rubriken för denna artikel är Modet att lämna … Post-kristendom i feministteologins kölvatten. Eriksson beskriver hur begreppet post-kristendom troligen har sitt ursprung i Mary Daly, en amerikansk teolog, filosof och radikalfeminist som 1971 var den ledande gestalten vid det uttåg från Harvard Memorial Church som kom att symbolisera den första feministiska aktionen mot den etablerade kyrkan. Dessa kvinnor (och män) tågade ut ur den kyrka som de inte längre trodde sig kunna förändra eftersom dess språk och strukturer utgick från ett grundläggande kvinnoförtryck. Den kritik som de gav uttryck för var riktad till patriarkal religion över huvud taget och därmed tog man avstånd från alla nutida religioner. Eriksson beskriver hur man i stället ville skapa ett nytt rum där den egna kvinnoerfarenheten skulle sättas i centrum för den nya teologin.

Mary Daly hade sin bakgrund inom den katolska kyrkan och gav också uttryck för kritik inom denna. Detta ledde till avsked från hennes tjänst vid det jesuitägda universitetet Boston College och kom att bilda bakgrunden till det som ledde fram till uttåget ur Harvard Memorial Church 1971. Eriksson menar att det var just de personliga erfarenheterna av att det är omöjligt för kvinnor att befria sig inom den etablerade religionen som påverkade Daly och hennes utveckling. I Dalys berömda predikan som föregick uttåget beskriver hon hur så många vägrar både se och ta på allvar det kvinnoförtryck som finns i samhället, och i stor omfattning inom religionen. Daly använder begreppen trivialisering, partikularisering, spiritualisering och universalisering för att åskådliggöra denna negligering. Dalys beskrivning av hur man vägrar se kvinnofrågorna och de protester och den kritik mot kyrkan som kvinnor för fram menar Eriksson är lika aktuell i dag som i går. Och att den är lika giltig i svenska kyrkor och samfund som inom de etablerade kyrkorna i USA.



Att kvinnor lämnar kyrkorna i protest mot en struktur som ses som patriarkalisk för att bli post-kristna menar Eriksson att kyrkan avfärdar som en kvinnofråga. I stället för att se det som det teologiska problem detta är och ta det ansvar som kyrkan har. Hon menar att den kyrkliga debatten visar på hur man ser på förhållandet mellan ”avkristning” och sekularisering. Att religiositet görs till liktydigt med kristen tro och att om man är främmande inför kristendomen definieras man som främmande överhuvud taget till andlighet och religiositet. På detta sätt osynliggörs post-kristendomen enligt Eriksson. Hon menar också att i själva verket är dessa post-kristna allvarligt menande människor som kräver ett utrymme för sin tro och andlighet, där deras liv och erfarenheter ges betydelse.



Eriksson definierar post-kristen religion som ”… utvecklandet av ny religiositet i ett västerländskt paradigm. Hon poängterar alltså att den har sina rötter i den kristna västerländska kulturen. Också begreppet ”privatreligiositet” tar hon upp som ett uttryck för det förhållandet att många svenskar säger sig tro på Gud men att fler och fler samtidigt lämnar kyrkan. Att på detta sätt göra problemet till något privat menar hon döljer en stor grupp post-kristet andligt sökande i Sverige. Hon tar upp Daphne Hampsons beskrivning av sig själv som post-kristen och den definition hon använder för detta, som exempel på en kritik av den kristna teologin. Med Hampsons egna ord: ”Jag är post-kristen eftersom kristendomen (och inte t ex. islam) är den historiska kontext som format min religiösa känslighet, men definitivt post-kristen eftersom jag inte tror på att denna unicitet kan finnas: att Gud kan höra ihop på ett speciellt sätt med en speciell tid eller med en speciell person, Jesus Kristus.” Eriksson konstaterar att även om den feministiska kritiken ledde till det första steget att formulera sig utanför den traditionella religionen så är den alltså inte den enda förutsättningen för post-kristendom.



5.4 Religionspsykologisk kvinnoforskning



Petra Junus (1993) använder Kate Millets bok Sexual Politics, en klassiker inom feministisk forskning, för att psykologiskt beskriva det maktförhållande som råder mellan kvinnor som grupp och män som grupp i ett patriarkaliskt samhälle. Millet anger psykologiska metoder som förklaring till att ett patriarkaliskt förtryck kan upprätthållas trots kvinnors möjligheter till utbildning, medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomisk självständighet. Det är barndomens internalisering av stereotypa könsroller och sedan den förstärkning som sker genom litteratur och massmedia som gör att förtrycket kan vidmakthållas. Men även den psykologiska och sociologiska vetenskapen bidrar genom sina definitioner av vad som är naturlig manlighet och kvinnlighet.



Junus pekar på hur feministisk socialpsykologi skiljer sig från traditionell socialpsykologi genom att den traditionella skolan ser könsrollerna som funktionella och naturliga, medan feministisk socialpsykologi hävdar att könsrollsmönstren inte är funktionella för alla, utan bara för dem som är överordnade i sammanhanget. Det är alltså i de sociala olikheterna man söker orsakerna och inte i de biologiska. Så förklaras t ex. hur kvinnor utvecklar särskilda egenskaper genom sin underordnade position. Jean Baker Miller (Junus 1993) menar att förmågan att intuitivt uppfatta och tillfredställa andras behov (egenskap som förknippats med kvinnor)är en överlevnadsstrategi hos dem som inte har makt. Miller återfinner denna förmåga även hos underordnade på arbetsplatser och hos tjänstefolk av båda könen. Också vita män med makt har tillskrivit barn, arbetare och icke-vita människor dessa egenskaper. Junus (1993) konstaterar att det sociala perspektivet är centralt inom kvinnoforskningen och man identifierar kön och makt som intimt förknippade med varandra, samhälleligt, kulturellt och historiskt.



Ett symboliskt universum beskriver Junus (1993) som ett ”… övergripande språk- och symbolsystem som ger mening både åt människors vardagssituationer och åt livets gränssituationer.” Det definierar också manligt och kvinnligt liksom det anger en social ordning för könen. Religiösa tolkningssystem innehåller olika förväntningar på könens roller och i många officiella religioner har kvinnor haft underordnade positioner. Junus beskriver hur den icke- officiella religionen kan ses som ett alternativ för kvinnor att inta andra positioner än inom officiell religion. Hon menar också att det är angeläget att studera denna form för att bättre förstå kvinnors religiositet.



I sin avhandling Den levande gudinnan, undersöker Junus hur kvinnors användande av feminina gudssymboler kan fylla psykologiska funktioner som den maskulina gudssymbolen inte kan. Gudinnan, Gud Moder och gudinnemyter kan enligt Junus bli en del av ett språk i kvinnors sökande efter en ny förståelse av sig själv som kvinnor, och i sin strävan efter en fördjupning av sin religiösa tro. Junus pekar särskilt på gudinnemyters funktion att ”… medvetandegöra, synliggöra och integrera upplevelser och erfarenheter som man tidigare inte haft ord och referenssystem för. Kvinnan som subjekt, i gestalt av Gudinnan som handlar och är huvudperson i sina berättelser, är också viktig för att kvinnor ska kunna identifiera sig som aktiva subjekt.”



Transformationsprojektet är ett begrepp Junus använder för att beskriva en utvecklingsprocess som informanterna i hennes undersökning genomgår. En process som handlar om relationen till Gud/språket/”sitt inre” och som är föränderlig och sker över tid. Dessa begrepp hör hemma i olika referenssystem men har alla funktionen av att vara något centralt i dessa kvinnors liv. Syftet är att foga samman centrala och starka upplevelser och erfarenheter i ett meningsfullt referenssystem. Detta utvecklingsprojekt kan benämnas på olika sätt beroende på från vilket referenssystem begreppen hämtas. Andlig utveckling, personlig utveckling eller individuationsprocess som är ett begrepp som hör hemma i den jungianska psykologin är några exempel. Parallellt med transformationsprojektet pågår det som Junus beskriver som utvecklandet av ”… en ny självförståelse av sig själv som kvinna.” Detta är ett projekt som inbegriper könsidentiteten. Kvinnorna i Junus undersökning beskriver det t ex. som ”att hitta en ny kvinnlighet” eller att ”finna mig själv som kvinna” Junus hänvisar till forskning av t ex. Haavind och Ouwehand för att kritisera den kunskapssyn som upprättar dikotomier mellan emotionella och kognitiva utvecklingsprocesser. Junus identifierar det centrala begreppet i det här sammanhanget som ”självförståelse”. Och pekar på hur kvinnor utvecklar en ny självförståelse genom att hitta nya personlighetsstrategier, ifrågasätta värderingar, skapa nära relationer till andra kvinnor och genom att tolka om upplevelser av kroppen och sexualiteten. Junus använder sig av Haavinds teori om könsförståelse i diskussionen om vilka utvecklingsmöjligheter kvinnor har. Haavind är kritisk till psykologins försök att psykologiskt definiera kvinnors särart eftersom hon menar att idéer om kvinnlighet och identitet är kulturella konstruktioner. Junus citerar Haavind:



	För att förstå förändringar och variationer i vad det kan betyda att

	vara kvinna, är det praktiskt att studera kön som ett betydelseinnehåll

	som är föremål för löpande förhandlingar i det sociala samspelet.



Det är genom förhållningssätt till den omgivande sociala och kulturella verkligheten och genom relationer till män och kvinnor som kvinnor skapar sig själva och sin identitet. Men också genom att handla efter ett mönster med en viss avsikt. Några av kvinnorna i Junus undersökning avser t ex. att bli mer ”hela”, eller finna en mer ”äkta kvinnlighet”.



Junus pekar på en i transformationsprojektet inbyggd konflikt. I vår kultur är både det kristna och de New Age- inspirerade symbolsystemen liksom det jungianska symbolsystemet definierade och tolkade av män. När kvinnor söker förändras genom sin religiositet och genom en ny förståelse av sig själva som kvinnor blir de tvungna att göra nya tolkningar av sin verklighet. Detta projekt kallar Junus för tolkningsprojeket. Här måste kvinnor börja omtolka religiösa symboler och referenssystem och därigenom startar också en förändring av ens självförståelse. I Junus undersökning är myternas gudinnor, inre gudinnebilder, den stora Gudinnan och Gud Moder centrala och viktiga symboler i tolkningsprojektet. Dessa feminina krafter har en icke-patriarkal grund och innebär ett tryggt sätt att närma sig det ”gudomliga” utan att tvingas omfatta det patriarkala tänkande som ingår i det traditionellt androcentriska transformationsprojektet. Här kan uppstå ytterligare en konflikt: att med bibehållen självkänsla förhålla sig till manlig dominans på ett personligt, strukturellt, kulturellt och mytologiskt/symboliskt plan.



Könskonstituering, att skapa kvinnlighet, beskriver Junus genom att använda sig av Eva Lundgrens könskonstitueringsprocess (Lundgren 1993). Att bli man eller kvinna är en livslång process som kräver aktiv handling, anpassning och förhållningssätt som både kan vara medvetna och omedvetna. Hon/han måste också förhålla sig till historiska, kulturella och sociala värderingar och normer för kön genom att välja någon av strategierna anpassning, brott mot reglerna eller att vidareutveckla dem. Junus pekar på det dynamiska förhållandet mellan kreativitet och anpassning i könskonstitueringsprocessen. Hon tar upp Winnicots teori om leken i övergångsområdet och menar att detta är ett utrymme där man kan experimentera med sin identitetsförståelse. I detta lekutrymme kan människan leka både med sin gudsbild och med sin egen upplevelse av kvinnlighet/manlighet. Dock måste kraven på trygghet och tillgång till användbara kulturella redskap vara uppfyllda. Arenor är ett begrepp som Junus hämtat från Lundgren (1993) och som beskriver områden där olika tolkningar konfronteras och där kön kan konstitueras. Junus har i sin avhandling undersökt i vilken mån lekutrymmet kan uttryckas i de olika arenorna. Exempel på arenor för könskonstituering kan vara kroppen, texter, kvinnogrupper, relationer.



Bland de kvinnor som söker sig till feminina gudssymboler har Junus uppfattat att den övervägande delen är starkt influerad av den jungianska könsförståelsen. Hon betonar samtidigt att könsförståelsen hos en individ inte är något statiskt utan förändras och utvecklas över tid. Något som Junus uppfattar som grundläggande för vårt samhälle är könsdikotomin. Lundgren ser denna könsdikotomisering som något centralt i könskonstitueringsprocessen. Det är en process där man delar in män och kvinnor i två grupper och där vissa kriterier och förutsättningar skiljer den ena gruppen från den andra. Det finns också en gemensam överenskommelse om denna uppdelning trots att ramarna kan vara både samma och variera sinsemellan. Denna könsdikotomisering kan i olika referenssystem ha en mer eller mindre central plats.



Som tidigare nämnts i detta arbete fick den gynocentriska traditionen starkt fäste under 80-talet. Att på detta sätt lyfta fram och uppvärdera egenskaper och kvalitéer som traditionellt betraktats som kvinnliga ledde i många fall till att kvinnors självkänsla stärktes. Denna s.k. spegelvändningstendens har kritiserats bl. a. av Lundgren (Junus 1995). Hon anser inte att denna tankemodell är något bidrag till att överskrida könsdikotomier och maktstrukturer utan mera ett bidrag till utvecklingen av det restaurerade patriarkatet. (Lundgren 1993) Junus poängterar också att man inom delar av den radikala häx- och gudinnerörelsen samt inom den feministiska teologin ägnar sig åt att göra upp med det dikotomiska tänkandet. De flesta informanterna i Junus undersökning uttrycker dock en könsförståelse som bygger på särartsförståelse och könsdikotomi. Men eftersom könsförståelsen inte är något statiskt utan hela tiden utvecklas och förändras måste man studera den process som könskonstitueringen innebär. Junus tar upp fyra olika typer av könsförståelse i sitt material. Jungiansk dikotomi, särartsförståelse utifrån erfarenhet och särartsförståelse med kroppen som utgångspunkt samt ”det mesta är kulturskapat”. Här kommer endast jungiansk dikotomi att tas upp.



C G Jung beskrev det maskulina och det feminina som två helt åtskilda metafysiska principer. Logos är maskulinum och beskrivs bland annat som den målinriktade eller analytiska principen. Eros är femininum och har t ex. beskrivits som den relaterande eller sammanbindande principen. Jung ansåg att den feminina och den maskulina principen fanns hos bägge könen och han kallade den hos kvinnan för animus och hos mannen för anima. Men Jung ansåg ändå att kvinnor står närmare eros och att animus-logos har en underordnad betydelse och att motsvarande gäller för männen. Junus menar att Jung i denna könssyn var influerad av gnostiska och österländska läror, och att det är Jungs förtjänst att detta tankesätt påverkat den västerländska psykologin.



Junus använder termen dubbeldikotomi för att beskriva jungiansk dikotomi. Denna könsförståelse bygger på att Jung kopplar ihop det biologiska och det sociala könet och sedan ger det status som symboliskt kön, d. v. s. som eros och logos. ”Manliga” egenskaper hos kvinnor och ”kvinnliga” egenskaper hos män, blir arketyper som anima och animus. Junus uttrycker att denna dubbeldikotomi innebär ”… en psykologisk öppning för att börja överskrida vissa gränser för det sociala könet.”



Den feministiska analytiska psykologin är enligt Junus klart gynocentrisk. Den utgår från att det finns en kvinnlig och en manlig natur. Hon skriver:

	

Dels finns det två helt olika universellt nedärvda mönster hos både kvinnor och män. Dels uppmuntras kvinnor som biologiska kvinnor att vara autentiskt feminina och att inte längre sätta biologiska män och det Maskulina i första rummet. Uppfattningen att det finns två kön ligger så nära uppfattningen att det finns två nedärvda (arketypiska) principer att det automatiskt blir det essentiellt feminina som betonas för kvinnor, inte det androgyna som man kunde ha väntat sig. Gudinnan blir i denna kontext en symbol för det essentiellt Feminina.



Junus pekar på hur användningen av det jungianska systemet med ”nedärvda arketyper” kan fungera som en troslära, där det Maskulina och det Feminina blir metafysiska storheter som man kan tror på, liknande tron på Gud eller andliga krafter. Och Junus ställer frågan om vilket innehållet i så fall blir i den manliga respektive kvinnliga kraften. Här kan hon i sitt material se att det sker en radikal omfördelning av den traditionella uppdelningen mellan manliga och kvinnliga egenskaper. Kvinnor börjar beskriva sig själva med termer hämtade från traditionellt manliga sammanhang. De ”… tar sitt eget tolkningsföreträde: de definierar själva vilka egenskaper de vill kalla för feminina/kvinnliga.” Och detta stärker självkänslan och påverkar kvinnors självförståelse. Men som Junus anmärker har den dubbeldikotomiska formen behållits inom den feministiska analytiska psykologin. Och nu uppstår problemet med vad som återstår i den manliga kategorin. Enligt feministiskt inspirerade jungianer är de manliga egenskaper som integrerats i kvinnan, just kvinnliga egenskaper. Junus uppfattar att den jungianska dubbeldikotomin med dess nedärvda och åtskilda principer kan hindra tolkningsprojektets utveckling. Hon beskriver hur denna könsförståelse kan bli en återvändsgränd, där kvinnor tvingas förtränga sin vrede mot män, samtidigt hitta positiva egenskaper i den manliga kategorin som de själva ändå inte vill göra till sina egna. Men om man ser processen som det centrala i motsats till principerna menar Junus att denna nya kvinnlighetsförståelse ändå kan vara en möjlig väg för skapandet av nya kvinnlighetsdefinitioner.



Konfliktmedvetenhet är också något som Junus anser vara nödvändigt för tolkningsprojektet. Hon beskriver den vrede som uppkommer när kvinnor börjar förstå att de är förtryckta, och så har varit under historien. Junus menar att ”… ett referenssystem som erkänner och bekräftar vreden och gör den berättigad måste vara att föredra framför ett referenssystem som osynliggör den.” Junus beskriver två vägar som tolkningsprojektets könskonstituering kan ta. Den ena går via en komplementär könsförståelse och den andra använder konfliktmedvetenheten som process. Den jungianska dikotomin har tidigare beskrivits här och Junus menar att denna komplementära könsförståelse kan fungera antingen som en dynamisk inspirationskälla eller bli till en återvändsgränd. När den främst fungerar som en process där traditionellt kvinnliga egenskaper uppvärderas och traditionellt manliga egenskaper tas över av kvinnor rymmer den möjligheter att verka för nya kvinnlighetsdefinitioner. Om den däremot främst tar fasta på principen för uppdelningen mellan ”manligt” och ”kvinnligt” är risken stor att det som återstår i den manliga kategorin blir vålds- och förtryckaregenskaper. Och kvinnor blir ett slags bärare av godhet. Ett annat alternativ kan bli att man återgår till en uppdelning mellan biologiska män och kvinnor. Detta i sin tur kan innebära att män får fortsätta att inneha de centrala positionerna inom kyrkan, New Age-gruppen och i relationen. Junus menar att man här hamnar i en återvändsgränd med traditionell rollfördelning om än beskriven genom nya symboler.



Den andra vägen för tolkningsprojektets könskonstituering kallar Junus för konfliktmedvetenheten som process. Den konflikt hon syftar på är den som finns inneboende i den icke-jämlika patriarkala strukturen. Junus menar att insikten om denna ofta sker på en intellektuell nivå men att den samtidigt väcker en stark vrede hos kvinnor. Det finns olika sätt att möta denna insikt enligt Junus. Ett är att förneka konflikten eller kanske dämpa den genom den komplementära könsförståelsen; män och kvinnor är så olika att de inte kan förstå varandra. Problemet kan också göras till hennes eftersom det är hon som upplever det; hon kan gå i terapi. Processen kan också stoppas upp genom ett New Age-tänkande där man själv har skapat sina problem genom ett negativt tänkande. Att helt ta avstånd från män är också en möjlighet som särartsförståelsen kan erbjuda. Men att lämna en relation till män eller sin religiösa grupp för en period, för att stiga ur konflikten, kan fungera som en refug beskriver Junus. En tillfällig tillflyktsort från det omgivande patriarkatet. Även särartsförståelsen kan fungera som en sådan refug. Och att tillägna sig traditionellt manliga egenskaper är betydelsefullt för tolkningsprojektet oavsett om man utgår från en särartsförståelse eller en likhetsförståelse. Junus menar att denna refug kan verka som en kraftkälla dit kvinnor kan återvända under den process som tolkningsprojektet innebär. Och när kvinnor ånyo kliver fram och konfronteras med konflikten har de förhoppningsvis tillägnat sig kraft och styrka för att med Junus termer ”… initiera en öppen konflikt”. Och erövrat ett utgångsläge där de kan ta upp kampen om tolkningsföreträdet, om vem som ska definiera vad ”kvinnlighet” är.



Junus framhåller att de feminina symbolerna Gud Moder och gudinnorna är betydelsefulla i den process som tolkningsprojektet innebär. Hon menar också att de inbjuder till många slags tolkningar vad gäller kön. Men samtidigt konstaterar hon att de ofta används som symboler i en könsförståelse som delar upp ”feminint” och ”maskulint” i två kategorier helt skilda från varandra. Den risk som Junus ser med gudinnesymboliken är att den utan kombination med en tydlig konfliktmedvetenhet kan komma att användas för att restaurera patriarkatet. I USA har Gudinnan tagits upp av New Age- grupper och integrerats i ett androcentriskt referenssystem. Junus menar att samma tendens börjar märkas i Sverige. Hon refererar till en föreläsning som handlat om hur kvinnor kan finna sin inre Gudinna och män sin inre Guru. Det är de traditionella könsrollerna som givits nya kläder i detta sammanhang. Junus trycker också på att man måste tolka mytens funktion kontextuellt. Hon pekar på hur kön måste problematiseras utifrån sin kulturella och sociala kontext samt utifrån de personliga erfarenheterna. Först då kan man tala om myternas psykologiska funktioner.



5.5 Könsskillnader med naturvetenskap och analytisk psykologi som perspektiv



1994 kom Hon & Han – födda olika av Rigmor Robet och Kerstin Uvnäs Moberg. En bok som är ett samarbete mellan en docent i farmakologi (Uvnäs Moberg)och en företagsläkare (Robert). Författarna uppehåller sig kring de oföränderliga strukturer som de anser präglat människan under årmiljonerna; generna, könshormoner, och den betydelse som de menar att dessa har för personligheten och människans fantasivärld. Det är uråldriga beteendemönster och urbilder av kvinnan och mannen som författarna anger som ämnet för denna bok. Författarna menar också att vi idag har fått nya naturvetenskapliga kunskaper som kan matcha den bildvärld som de anser alltid har existerat och som återfinns i konst, riter och i leken. Ett annat syfte som framkommer är att författarna vill öka förståelsen för ämnet ”kvinna och man” genom att sammanföra olika vetenskaper och forskningstraditioner.



Författarna pekar på hur man i samhället i dag mer än nånsin ifrågasätter de normer som finns för manligt respektive kvinnligt. De menar också att stora problem har uppstått genom den jämställdhetssträvan som finns. Detta på grund av att vi inte tagit hänsyn till de konstitutionella olikheter som finns nedlagda i kvinnor och män och som leder till ”biverkningar” när vi försöker manipulera med dem. Därför menar författarna att vi ska försöka bli medvetna om de olikheter som inte går att ändra på hos oss själva eller hos det andra könet. Och på så sätt ”… kan vi bli friare – fria att välja inom de områden där vi kan välja och säkrare i förhållande till den bakgrundsvärld i kropp och själ som är given.”



Vilka är då dessa olikheter och hur gestaltar de sig? Två figurer som används som modell i denna bok är ”Kamp-flyktmannen och ”Maria”. Båda styrs från sin respektive hjärna och beskrivs i kroppsliga och psykiska särdrag. Olikheterna i de bilder som valts som modeller visar just de särdrag som man menar präglar de ursprungliga roller som under tidernas gång utmejslats i oss ”… jägare, krigare och moder – det mänskliga däggdjursarvet.” De bägge författarna är eniga om att dessa två bilder/modeller är representativa för att karaktärisera och avgränsa manligt och kvinnligt från varandra. Och att detta gäller både ur kroppslig, själslig och psykologiskt hänseende. Man utgår alltså från att gener och könshormoner avgör och styr vårt beteende och att detta avspeglar en naturens ordning. De temperamens- och begåvningsskillnader som författarna finner mellan män och kvinnor ser dessa följaktligen som bekräftelser på de eviga, nedärvda skillnader som vetenskapen redan har dokumenterat. Med författarnas egna ord: ” Bägge metoderna visar en ”väntande” moder i kvinnan och en ”dold” jägar-krigargestalt i mannen.”



5.6 Litteraturvetenskapligt perspektiv - ett debattinlägg



Nina Björk är litteraturvetare och frilansjournalist och kom 1996 ut med boken Under det rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Björk ger sig här in i den samtida feministiska debatten genom att kritisera den feminism som vill göra kvinnan till en utopi om ett bättre samhälle, och till en naturlig identitet. Hon menar att vi i dag står inför en skiljeväg där olika feminismer finns och kan väljas. Björk använder begreppet ”livmoderfeminism” för att beskriva den riktning som ser skillnaderna mellan könen som biologiskt givna. Denna feminism, menar Björk, vill inte upphäva skillnader mellan könen utan behålla dessa men uppvärdera den kvinnliga sidan av denna naturliga motsättning. Man vill ge den kvinnliga särarten högstatus. Med denna feminism menar Björk att polariteten mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt befästs. Och att ”… individen förblir sitt kön framför sin mänsklighet – och begränsas enligt detta.” En annan feminism i detta vägval, som Björk kallar politisk feminism, behandlar kvinnor som en grupp som har mindre makt än den andra gruppen av kön, män. Här menar hon att talet om skillnader är en förutsättning för att visa på de orättvisor som finns i samhället. Björk ser också att det finns en risk även med denna feminism vad gäller att cementera dikotomin kvinnor – män, men menar att skillnaden ändå är väldigt stor. När den politiska feminismen ser könen som två kollektiv och kräver lika lön, varvade listor och kvotering sker detta som ett medel för att nå målet: ett samhälle där individen i större utsträckning fritt ska kunna välja inriktning på sitt liv.



Björk ser den s.k. livmoderfeminismen som den feminism som har den starkaste rösten i debatten i dag. Samtidigt pekar hon på risken med att placera könen och dess roller i en natur som därmed omöjliggör en kulturs förändring av dessa. Därmed skulle enligt Björk feminismen upphöra att vara ett hot mot samhället. Feminismen är enligt henne ”… en rörelse för förändring i ett patriarkalt samhälle …” Men Björk ställer också frågan vad det är som ska förändras. ”Är det verkligheten, vad kvinnor och män gör under sina dagar, vilka uppgifter de utför, vilka arbeten de har eller inte har, hur mycket pengar de tjänar, hur stor makt de har politiskt och ekonomiskt – eller är det värderingen av denna verklighet som ska förändras, vilka arbeten och vilka uppgifter som anses viktiga och värdefulla, vad som överhuvudtaget ska definieras som ”att ha makt”?”



Bland de många saker som Björk ifrågasätter hos livmoderfeministerna är var gränserna för natur och kultur går och hur dessa gränser skapas. En annan är denna feminisms tendenser att blunda för sitt politiska ställningstagande. T ex. genom hävdandet av en naturlighet, opåverkad av vår kultur, som också bör vara samhällets lag. Liksom värderingen att avkommans bästa har ett högsta värde och styr valet av vem vi älskar, och vilket kön som gör vad på dagarna. Björk ser med oro också på framtiden vad gäller kvinnors möjligheter i samhället. Hon hänvisar till livmoderfeminismens fokus på att bejaka våra avgränsade roller och för kvinnors del främst utvecklas till ”naturliga kvinnor”. Detta är enligt Björk samma argument som vid förra sekelskiftet, då argumenten mot att låta kvinnor få rösträtt och gå på universiteten var av samma typ som de ”nya” kunskaper som i dag vill skona kvinnor från manliga aktiviteter och rättigheter. Björk ställer sig frågande till om vi hade uppnått de mål som vi tar för givna idag: rösträtt, tillträde till högre utbildning, barnomsorg, plats i riksdagen, en offentlig sektor om dessa argument fått råda. Hon uttrycker här en förhoppning om att den biologiska kvinnliga särarten inte ska vara den viktigaste punkten på den politiska dagordningen vid det kommande sekelskiftet.



”Livmoderfeminismen äger en lockelse …” skriver Björk och beskriver kvinnors dilemma att vilja få sin identitet (Kvinna) bekräftad och samtidigt veta att denna identitet i sig är en kulturell skapelse - en konflikt mellan feministen och den i kulturen levande kvinnan. Här menar Björk att livmoderfeminismen har en funktion att fylla. Hon pekar på hur det blir lättare att hantera och leva med denna permanenta konflikt om feminism just innebär att bejaka sin könsroll. Och kulturen och feminismen på detta sätt sammanfaller.



Björk tar i sin bok upp en mängd olika texter och filmer som hon ”läst” i arbetet med att följa kvinnligheten i det som hon beskriver som ”… en skapelseberättelse i vår tid.” Själv för Björk fram ståndpunkten att det inte existerar någon Kvinna, bara en ”… kvinnlighet som samtidigt skapas av kulturen – och förtrycks av den.” Björk vänder sig mot en feminism som vill ställa sig utanför en politisk analys av könen och samhället. En feminism som hävdar att kvinnlighet är något naturligt, biologiskt bestämt och som därmed hamnar bortom politiken är enligt Björk också en ideologi – och en utopi. Liksom Björks egen dröm och utopi: en människa vars kön inte ger en i förväg bestämd identitet och mening, en tillvaro där kroppar inte har den bestämda mening som de har i dag. Björk konstaterar att ”feminismen” innehåller många olika sätt att se på världen ur ideologisk och politisk synvinkel. Den är aldrig ”ren”.



6. Undersökningens uppläggning och genomförande



6.1 Studiens angreppssätt



Jag använder en modifierad version av den fenomenografiska ansats som beskrivs av Staffan Larsson i dennes bok Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Där Larsson utgår från ett antal intervjuer, använder jag mej i stället av en text, Pinkola Estés bok. Under läsningen av denna bok har jag klippt ut och samlat textavsnitt efter ”vad de handlar om”. Dessa högar har jag sedan gett temarubriker. Bland dessa högar har jag valt ut fem grupper som jag funnit relevanta för att beskriva författarens uppfattning av kvinnlighet. Temarubrikerna utgör ett slags bakgrunder med vilkas hjälp jag söker beskriva de idéer, uppfattningar och värderingar som författaren ger uttryck för i sin text. Nedan görs en presentation av författaren och boken och sedan följer de textcitat som jag utgår ifrån. Efter textcitaten kommer en sammanfattande beskrivning av temanas innehåll, därefter följer en analys- och diskussionsdel. Här tas de två könsteorier som presenterats in, samt den forskning och de perspektiv som också finns upptagna i detta arbete.



6.2 Boken, författaren, användning och recensioner



Kvinnor som slår följe med vargarna är en 450-sidig bok som i Sverige ges ut av Förlaget Wahlström & Widstrand. Boken har kommit ut i tre upplagor. Den första år 1994, den andra i en omarbetad upplaga år 1997 och den tredje i pocketformat år 1998. Sammanlagt 47 000 exemplar har sålts och en anställd på förlagets marknadsavdelning upplyser mej om att denna bok kommer att tryckas i fler upplagor. 1992 när boken kom ut i USA hamnade den på New York Times bestsellerlista och låg där i över ett år.

Pinkola Estés är amerikanska med mexikanskt och ungerskt påbrå, jungiansk analytiker med doktorsexamen i multikulturella studier och klinisk psykologi. Författaren anger själv i sin efterskrift till pocketupplagan som kom ut i Sverige 1998 att boken är på en och samma gång ett psykologiskt och andligt dokument. Pinkola Estés skriver i sin efterskrift till den andra upplagan att hon är förvånad över att läsarna har kunnat uppfatta arbetets andliga rötter så väl. Hon säger också att hon haft för avsikt att åstadkomma både ett litterärt verk och ett psykologiskt verk om det andliga. Hon vill också att ”… detta arbete skall ses som ett bidrag till vad som är känt och vad som är behövligt i en genuin kvinnopsykologi – en som innefattar alla slags kvinnor som existerar och alla slags liv de lever.” Författaren beskriver i sitt efterord hur skrivandet av denna bok startade. Det var efter en pilgrimsfärd 1971 från öknen till författarens hemstad, som hon bad om sina äldre släktingars välsignelse att få skriva en bok förankrad i deras ”… andliga rötters sångspråk.”. Pinkola Estés anger också det viktigaste löfte som utväxlades med dessa anförvanter: ” Glöm inte oss och det vi har lidit för”.



Boken är uppdelad i tjugo avsnitt som är helt fristående. De olika avsnitten har rubriker som t ex. ”TJUTET: Vildkvinnans återfödelse”, ”ATT NOSA SIG FRAM TILL SANNINGEN: Den återvunna intuitionen som initiation”, HEMVÄNDANDET: Att återfinna sig själv” o s v. Boken innehåller olika sagor, myter och legender som författaren med sina egna ord ”… använder för att belysa kvinnors instinktiva natur”. Här finns också olika frågor som hör till dessa berättelser och sagor och som Pinkola Estés även använder i sin kliniska verksamhet med analysander. Enligt författaren har sagor ett tydligt mönster som kan urskiljas och att detta är allt vi överhuvudtaget behöver för att lära känna vårt psyke. Samtidigt är sagan ett läkemedel som stärker och ger hälsa åt samhället och individen. Huvudkällan till sagan och dess numinösa karaktär menar hon är den långa kedja av människor som förvaltat sagorna och som är förenade med varandra genom tid och rum.



Pinkola Estés skriver att boken handlar om ”… den arketypiska vildkvinnan, om hennes sätt att vara”. Hon menar att detta inte låter sig göras så enkelt eftersom vildkvinnan inte låter sig infångas och kategoriseras. Hon ska i stället lära kännas genom en fortlöpande process som innebär ett livslångt arbete. Det författaren erbjuder läsaren för att ändå kunna ana denna vildkvinna är just sagor; kvinnors sagor. Och analysen och tolkningen av dessa handlar om hur kvinnor söker den vilda naturen inom sig och finner, eller förlorar den. Denna vilda natur har många olika namn i Pinkola Estés text. La Loba – Vargkvinnan, La Que Sab￩La Que Sabé – Hon som vet, vildkvinnan o s v.



I efterskriften till den andra upplagan framgår att denna bok i USA används i studiegrupper och workshops, bl. a. som en hjälp i det medvetna individuationsarbetet. Författaren själv menar att boken skall betraktas som ett kontemplativt verk. Enligt Pinkola Estés anger nittio procent av de brev som kommit till henne, att brevskrivaren använder boken tillsammans med en närstående och/eller i grupper som träffas allt mellan en gång i veckan till en gång per månad. Författaren uppmanar läsarna att använda sig av studiegruppen eftersom hon anser att boken inte kan läsas som en vanlig bok utan bör läsas lite i taget.



De recensioner av boken som jag läst kan grovt delas upp i två riktningar. Några recensioner uttrycker ord som: ”Äntligen någon som skriver om det kvinnliga, om kvinnans psyke” (Pv, 97-2, sid.37-38), ”… i alla fall sista dagarnas feminister ska nog låta bli Kvinnor som slår följe med vargarna. De brukar ju bli förnärmade bara för att ordet natur står på samma sida som ordet kvinna och det gör det på varenda sida här …” (AB, 94-10-31), ”I sagorna finns regelrätta manualer för den kvinnliga initiationsprocessen, men utan Clarissas briljanta analyser har jag inte kunnat se dem förut” (R P, 94 – 04), ”Kvinna läs den och återvänd dit du hör hemma” (ÖS, 94-10-26).



Två av recensionerna är negativa till boken om än på olika sätt. Den ena avfärdar boken för att ”… det mesta känns så självklart” och ”… den amerikanska moralkaka som serveras mellan raderna … ve den hona som inte lyckas hitta en lämplig flock och hålla fast vid resten av livet.” (Bb, 94-11-23). Den andra recensionen levererar en kritik av boken som recensenten uppfattar vara helt i fas med den del av feminismen som ”… förefaller ha resignerat inför vår tids hårdnande villkor …” och författaren kritiseras för att ”… frossa i en murken kulturkritik till förmån för naturen som kvinnor underförstått står närmare. Dessa tongångar har ju hörts tidigare och alltid i sammanhang som varit oförmånliga för kvinnliga krav på jämställdhet och respekt.” Innehållet i Pinkola Estés bok bygger enligt denne recensent också på ”… primitivismen, den idylliska omgestaltningen av främmande kulturer som är en romantisk utlöpare … och den har haft åtskilliga genombrott under de senaste århundradena.”

(SD, 95-01-09).



6.3 Textcitat ordnade i teman



Jag har valt ut fem teman för att beskriva den bild av kvinnlighet som författaren ger. De har grupperats under rubrikerna: Vildkvinnan, Kvinnor, Män, Kunskap och Konflikt. Under temat Vildkvinnan har jag samlat innehållet i detta fenomen: hennes egenskaper, hemvist och hur hon tar gestalt. Temat Kvinnor innehåller egenskaper, roller och uppgifter för kvinnor och beskriver kvinnor som har eller inte har kontakt med vildkvinnan. Här har jag också samlat textavsnitt som anger normer för kvinnors handlande. Temat Män samlar manliga egenskaper och roller. Kunskap innefattar vad kunskap är, och hur vi får denna kunskap, t ex. om vildkvinnan. Konflikt är det tema som innefattar vilka hot och konflikter som författaren anger samt hennes syn på vrede och synen på förändring, såväl inre som yttre. Här följer de citerade textavsnitten under respektive temarubrik. Några textavsnitt förekommer under fler än en huvudrubrik. I citerad text förekommer klamrar med punkter ([…]). Dessa har jag infogat i texten för att visa att jag hoppar över text som saknar relevans för arbetet. Jag använder även klamrar när jag gör egna kommentarer i författarens text. Citaten har vidare numrerats från 1-73 för att jag enkelt skall kunna hänvisa till dessa och läsaren enklare skall kunna hitta i den omfattande textmassan.



6.3.1 Tema vildkvinnan



1.	s. 99 ”Psykiskt representerar Moder Nyx, Baba Yaga, vattenkvinnan, La Que Sab￩La Que Sabé och vildkvinnan olika drag, åldrar, sinnesstämningar och egenskaper hos den vilda Moder Gud.”



2.	s. 21 ”Vildkvinnan är alla kvinnors hälsa. Utan henne blir kvinnopsykologin obegriplig. Denna vilda, ursprungliga varelse är urbilden av kvinnan – oavsett kulturtillhörighet, oavsett tidsepok, oavsett politiska förhållanden är hon en och densamma. Hennes cykler förändras, de symboliska återgivningarna av henne förändras, men i allt väsentligt förblir hon oförändrad. Hon är den hon är och hon är hel.”



3.	s. 19-20 ”Ordet vild används här inte i sin moderna, negativa betydelse, ”oregerlig, utan i sin ursprungliga – att leva ett naturligt liv, ett liv där la criatura, den levande varelsen, har en inneboende integritet och sunda gränser. Dessa två ord, vild och kvinna, får kvinnor att minnas vem och vad de är. De är en metafor som beskriver den kraft som finns innerst i allt kvinnligt. De personifierar en makt som kvinnor inte kan leva utan. Vildkvinnans arketyp kan beskrivas på andra, lika adekvata sätt. Man kan beteckna denna kraftfulla psykiska natur som den instinktiva naturen, men vildkvinnan är den bakomliggande kraften. Eller man kan kalla den för det naturliga psyket, men bakom detta finns likafullt vildkvinnans arketyp. Man kan tala om kvinnans medfödda, ursprungliga natur. Man kan tala om det inneboende, naturligt kvinnlig. I poesi kallas den kanske ”det Andra” eller ”universums sju hav” eller ”den fjärran skogen” eller ”vännen”. I skilda psykologiska skolor och ur skilda perspektiv skulle den kanske få heta detet, självet, den mediala naturen. Inom biologin skulle man tala om den typiska eller fundamentala naturen. Bland cantadoras kallas den för den visa eller insiktsfulla naturen, eftersom den är tyst, förutseende och intuitiv. I bland får den heta ”kvinnan som lever vid tidens slut” eller kvinnan som lever vid världens ände”. Och denna criatura är genomgående en skapare/häxa, en dödsgudinna, en nedstigen jungfru eller någon likartad personifikation. […] I själva verket har vildkvinnan inget namn i det psykoida omedvetna – det outgrundliga psykiska skikt varifrån detta fenomen emanerar – på grund av att hon omfattar så mycket. Men eftersom denna kraft är ursprunget till alla väsentliga aspekter av det kvinnliga får hon här på jorden bära många olika namn, inte bara för att vi skall kunna fånga en skymt av alla de otaliga aspekterna av hennes natur utan också för att vi skall kunna hålla henne kvar. I början av vår återvunna kontakt med henne kan hon nämligen gå upp i rök på ett ögonblick, men genom att ge henne ett namn skapar vi åt henne ett territorium av tankar och känslor inom oss. Då kommer hon, och om vi förstår att uppskatta henne blir hon kvar.”



4.	s. 36-37 ”Vilket namn som än används har den kraft som personifieras i La Loba kännedom om det individuella förflutna och om det avlägset förflutna eftersom hon har överlevt generation efter generation och är tidlöst gammal. Hon arkiverar kvinnors strävan. Hon bevarar den kvinnliga traditionen. Hon har tentakler mot framtiden, hon lever på en gång bakåt och framåt i tiden, uppväger det ena genom att dansa med det andra. Den gamla, Hon som vet, finns inom oss. Hon har sitt hemvist i kvinnors djupaste psyke, det uråldriga och starka vilda självet. Hennes hem är den plats i tiden där kvinnors ande och vargens ande möts – den plats där hennes tänkande och hennes instinkter flyter samman, där en kvinnas djupa liv blir grunden till hennes vardagliga liv. Det är den punkt där Jag och Du förenas, den plats där kvinnor andligen slår följe med vargarna. Den här gamla kvinnan står mitt emellan rationalitetens och mytens världar. Hon är den ledkula runt vilken dessa världar vrider sig. Detta land mellan världarna är den obeskrivbara plats vi alla känner igen när vi väl får uppleva den, men dess nyanser glider undan och ändrar form om vi försöker beskriva dem, utom när vi använder poesin, musiken, dansen – eller sagan. Det har spekulerats om att kroppens immunsystem skulle ha sin rot i detta gåtfulla psykiska land, liksom det mystiska och alla arketypiska bilder och behov inklusive vår Gudslängtan, vår dragning till mysterierna och alla våra fromma instinkter likaväl som de mer vardagliga. Det finns de som anser att det är här mänsklighetens förflutna, ljusets upphov, mörkrets väsen finns. Det är inte ett tomrum utan det töckenvarelsernas land där saker och ting både finns och inte finns, där skuggor har substans och substansen är genomskinlig. En sak är säker om det här landet: det är gammalt, äldre än världshaven. Det saknar ålder; det är tidlöst. Vildkvinnans arketyp ger näring åt detta skikt som härrör ur det instinktiva psyket. Även om hon i våra drömmar och kreativa upplevelser kan uppträda i mångahanda förklädnader kommer hon inte från moderns skikt, eller jungfruns eller den mediala kvinnans, och hon är inte det inre barnet. Hon är inte drottningen, inte amazonen, den älskande, sierskan. Hon är bara den hon är. Kalla henne La Que Sab￩La Que Sabé, Hon som vet, kalla henne vildkvinnan, kalla henne La Loba, begagna hennes höga namn eller hennes låga, hennes nyare eller hennes uråldriga – hon förblir den hon är.”



5.	s. 23-24 ”Vildkvinnans arketyp och allt det hon står för beskyddar konstnärer, författare, skulptörer, dansare, tänkare, bedjare, sökare, upptäckare – för alla ägnar de sig åt skapande arbete, och det är där den instinktiva naturen är mest aktiv. Som i all konst har hon sitt viste i kroppen, inte i huvudet. […] Hon är intuitiv, typisk och normativ. Hon är oerhört viktig för kvinnors mentala och själsliga hälsa. Vad innefattas då i vildkvinnan? Med den arketypiska psykologins synsätt och i uråldriga folkliga traditioner är hon den kvinnliga själen. Men hon är mer än så; hon är det kvinnligas ursprung. Hon är allt det som hänger samman med instinkten, med den synliga och den dolda verkligheten – hon är källan. Alla får vi av henne en glödande cell som rymmer alla de instinkter och kunskaper vi behöver för våra liv.”



6.	s. 24 – 25 ”Folk begär kanske bevis, bekräftelse på hennes existens. Vad de begär är i grund och botten bevis för psykets existens. Eftersom vi är psyket är vi också beviset. Var och en av oss är beviset inte bara för vildkvinnans existens utan också för hennes plats i det kollektiva. Vi är bekräftelsen på detta det kvinnligt numinösa, outgrundliga. Vår existens sammanfaller med hennes. Våra upplevelser av henne inom och utanför oss är bevisen. Våra tusentals, miljontals möten med henne intrapsykiskt genom våra nattliga drömmar och dagliga tankar, genom vår längtan och vår inspiration, det är beläggen. Att vi känner oss tomma när hon är borta, att vi längtar och trängtar när vi är skilda från henne; det är tecknen på att hon har varit hos oss …”



6.3.2 Tema kvinnor



7.	s. 43 ” Och därför, och detta säger jag dig med stor tillgivenhet – vare sig du bildligt talat är en svart varg, en nordisk gråvarg, en sydlig röd eller en arktiskt vitvarg är du i allt väsentligt en instinktsvarelse.”



8.	s. 245 ” Sagan ger oss insikt om det kvinnliga psykets struktur. Sälkvinnan är liksom den vilda kvinnliga naturen en gåtfull kombination av det djuriska och förmågan att leva bland människor.”



9.	s. 18 ” Oavsett vilken kultur en kvinna präglats av förstår hon intuitivt orden vild och kvinna. När kvinnor hör dessa ord väcks ett uråldrigt minne till liv.”



10.	s. 16 ” Friska vargar och friska kvinnor har flera gemensamma psykiska drag: skarp observationsförmåga, lekfullhet och en osedvanligt hängiven läggning. Vargar och kvinnor är av naturen kontaktsökande, djupt nyfikna, kapabla att ge prov på stor uthållighet och styrka. De är djupt intuitiva och intensivt engagerade i sin avkomma, sin partner och sin flock. De har lärt sig att anpassa sig till ständigt förändrade villkor; de är oförskräckt lojala och mycket modiga.”



11.	s. 114 ” Den som har en nära relation till en kvinna lever i själva verket tillsammans med två kvinnor; en yttre varelse och en inre criatura, en som lever i världen på ytan och en som lever i den värld som är svårare att upptäcka. Den yttre varelsen vistas i dagsljuset och är lätt att iaktta. Hon är i allmänhet en pragmatisk och mycket mänsklig produkt av sin kultur. La criatura har däremot ofta en lång väg att färdas innan hon kommer till ytan, där hon plötsligt kan dyka upp och lika plötsligt försvinna och alltid lämnar efter sig samma intryck: en känsla av något överraskande, originellt och insiktsfullt. Försöken att förstå denna dubbelhet i den kvinnliga naturen kan emellanåt få män, och också kvinnorna själva, att knipa ihop ögonen och anropa högre makter om hjälp. Det paradoxala med kvinnors tvillingnatur är att när ena sidan är sval i sin emotionella ton så är den andra hetare. När den ena sidan engagerar sig i en varaktig och varm relation kan den andra visa sig mer svåråtkomlig. Ofta är den ena sidan gladare och mer flexibel medan den andra bär på en längtan efter ”jag vet inte vad”. Den ena kan vara lättsam till kynnet, den andra bitterljuv och trånande. Dessa två-kvinnor-i-en är skilda men sammanhängande element som förekommer i psyket i tusentals kombinationer.”



12.	s. 49 ” Att hålla det naturliga rovdjuret under kontroll är ett villkor för att kvinnor skall få behålla alla sina instinktiva resurser. Dit hör insikt, intuition, uthållighet, trofast kärlek, skärpta sinnen, klarsyn, lyhördhet, förmågan att sjunga över de döda, att åstadkomma intuitivt helande och att hålla sin skaparglöd vid liv.”



13.	s. 88 ” Vad åstadkommer denna vilda intuition för kvinnan? Likt vargen har intuitionen klor som bänder upp saker och ting och håller fast dem, den har en blick som tränger igenom personans sköld, den har öron som uppfattar sådant som ligger utanför människans normala hörselförmåga. Med sådana fantastiska psykiska redskap får kvinnan ett skarpsinnigt och rentav prekognitivt, djuriskt medvetande, vilket fördjupar hennes kvinnlighet och skärper hennes förmåga att tryggt röra sig i den yttre världen.”



14.	s. 272 ”Hemvändandet och de korta samtalen med sälen från klippan i havet är uttryck för vår medfödda och totala samhörighet med naturen, för dem innebär ett återvändande till vattnet, ett möte med den vilda vännen, hon som mer än alla andra älskar oss förbehållslöst, kravlöst och med oändlig trofasthet. Vi behöver bara se in i och lära av hennes själfulla ögon, de som är ”vilda och kloka och kärleksfulla”.”



15.	s. 88-89 ” Vi ger näring åt det djupa intuitiva självet genom att lyssna på det och följa dess råd. Det är en varelse i sig, ett magiskt dockliknande väsen som bor i kvinnlighetens inre psykiska värld. På sätt och vis liknar den kroppens muskler. Om en muskel inte används förtvinar den så småningom. Likadant är det med intuitionen: utan näring, utan användning skrumpnar den.”



16.	s. 22-23 ” Vilka är de känslorelaterade symtomen på en störd relation till det vilda i psyket? Att kroniskt känna, tänka eller handla på något av följande sätt tyder på men delvis störd eller helt förlorad kontakt med det djupa instinktiva psyket. På kvinnors eget språk lyder de: att känna sig fullständigt tom, utmattad, svag, nedstämd, förvirrad, förstummad, tystad, känslostum. […] Att känna sig maktlös, kroniskt skeptisk, nervig, blockerad, oförmögen att slutföra saker och ting, att låta andra ta över ens kreativa liv, att välja partner, arbete eller vänner som suger ut en, att finna sig i att leva i otakt med sina egna cykler, att vara överbeskyddande mot sig själv, slö, osäker, vacklande, ur stånd att behärska sig eller sätta gränser. […] All denna kluvenhet är tecken på en sjukdom som inte tillhör en tidsålder eller ett sekel utan som blir epidemisk varhelst och närhelst kvinnor fjättras, närhelst den vilda naturen stängts inne. En frisk kvinna är i mångt och mycket lik en varg: robust, resursrik, stark livsvilja, livgivande, revirmedveten, uppfinningsrik, lojal, kringströvande. Men skärs hon av från det vilda i sin natur blir hennes personlighet tunn, torftig, suddig, spöklik. Vi är inte förutbestämda att bli svaga varelser med skört hår som inte orkar ta ett språng, inte orkar jaga, föda, skapa ett liv. När tillvaron blivit rutin, leda, är det dags för det vilda i kvinnan att träda fram, dags för psykets kreativa funktion att översvämma deltat.”



17.	s. 19 ” De kvinnor som förlorat och sedan återfunnit henne är beredda att slåss för att få behålla henne för gott. När de väl fått tillbaka henne kommer de att kämpa, och kämpa hårt, för att behålla henne, för med henne blomstrar deras skapande liv; deras förhållanden får mening och djup och styrka; deras cykler av sexualitet, kreativt arbete och lek börjar fungera igen; de är inga hjälplösa villebråd längre; naturens lagar ger dem lika rätt att växa och utvecklas. ”



18.	s. 23 ” Hur påverkas kvinnor av vildkvinnan? Med henne som bundsförvant, som ledare, förebild, lärare, ser vi inte med ett par ögon utan med vår intuition som har många ögon. När vi ger plats för intuitionen blir vi därför som stjärnhimlen: vi betraktar världen med tusen ögon. Denna vilda natur har läkandet i sin packning: hon bär med sig allt en kvinna behöver vara och veta. Hon har bot för allting. Hon har sagor och drömmar och ord och sånger och tecken och symboler. Hon är både medlet och målet. Att närma sig den instinktiva naturen betyder inte att vända upp och ner på allting, göra vänster till höger och svart till vitt, flytta öster till väster, bete sig som en vettvilling eller furie. Det betyder inte att glömma sin primära sociala inlärning eller att bli mindre mänsklig. Tvärtom. Integriteten är stor i den vilda naturen. Vad det betyder är att inmuta sitt revir, hitta sin flock, finnas i sin kropp med trygghet och stolthet oavsett vilka företräden och skavanker den har, att tala och handla i eget namn, vara medveten, alert, utnyttja sin inneboende kvinnliga intuition och lyhördhet, komma in i sina cykler, finna ut var man hör hemma, utvecklas med värdighet, hålla kvar så mycket som möjligt av medvetandet.”



19.	s. 409-410 ” Den stora vilda makten i våra psyken vill lägga tassen på våra skuggor och på så sätt göra oss till sina. När vildkvinnan hakar sig fast i våra skuggor tillhör vi oss själva igen, är vi i vår rätta omgivning och vårt rätta hem. De flesta kvinnor känner ingen rädsla inför detta, de kräver tvärtom denna återförening. Kunde de bara hitta vildkvinnans lya skulle de störta in nu på stunden och glatt hoppa upp i hennes famn. De behöver bara få veta den rätta riktningen, och den är alltid nedåt, nedåt, ner i det egna arbetet, ner i det egna inre livet, ner genom tunneln till lyan.”



20.	s. 118 ” Manawe gissar och gissar men kan inte komma på tvillingarnas namn med enbart sin vanliga natur. Hunden, symbolen för det intuitiva, ingriper för Manawes räkning. Många kvinnor har behov av en partner som har uthållighet och förstånd nog att framhärda i försöken att förstå hennes djupa natur. Den kvinna som finner en partner av det slaget kommer att ge honom livslång kärlek och lojalitet.”



21.	s. 92 ” Om män skall lära sig att förstå kvinnor måste kvinnor undervisa dem om det vilda kvinnliga.”



22.	s. 92-93 ” För inte så länge sedan var kvinnor starkt präglade av livets och dödens rytmer. De drog in den skarpa lukten av järn i det friska blodet vid barnafödande. De tvättade de dödas kallnande kroppar. I dag är kvinnors psyken, särskilt i industri- och tekniksamhällen, ofta berövade dessa nära och fysiskt påtagliga och berikande upplevelser.”



23.	s. 407 ” ”Jungfrun utan händer” är den sanna berättelsen om oss kvinnor. Den handlar inte om en period i vårt liv utan om faserna i en hel livstid. Kärnan i dess budskap är att det arbete vi kvinnor har att utföra är att vandra in i skogen om och om igen. Våra psyken och själar är rustade för detta, vi kan röra oss kors och tvärs i psykets undre värld, […] När vi återvänder från underjorden efter ett av våra uppdrag där verkar vi kanske oförändrade utifrån sett, men invändigt har vi återerövrat en vidsträckt och kvinnlig vildhet. På ytan är vi fortfarande vänliga men under huden är vi definitivt inte längre tama.”



24.	s. 39-40 ” Vår arbetsuppgift är att visa att vi har förnummit hennes andedräkt – visa det, lyfta fram det, sjunga ut det, leva ut i den övre världen det som vi fått genom oväntade insikter via sagan, via kroppen, via drömmar eller allehanda färder.”



25.	s. 95 ” I kvinnors utveckling står alla dessa ”hushållssysslor”, matlagning, tvättning, städning, för något utöver det vardagliga. De är metaforer som hjälper oss begrunda, bedöma, underhålla, rätta till, städa, ordna upp vårt själsliv.”



26.	s. 31 ” För att hitta henne måste vi återvända till vårt instinktiva liv, vår djupaste kunskap. Så låt oss sätta i gång nu och minnas oss tillbaka till den vilda själen. Låt oss sjunga hull på hennes ben. Kasta av oss alla oäkta plagg som vi fått på oss. Ta fram den mäktiga instinkt och insikt som är vår rätta klädsel. Tränga in i de psykets riken som en gång var våra. Lossa bandagen, röra samman medicinen. Låt oss återvända nu, vilda kvinnor som ylar och skrattar och sjunger fram Henne som älskar oss så. För oss är valet enkelt. Utan oss dör vildkvinna, utan vildkvinnan dör vi. Para vida, för det sanna livet, måste båda leva.”



27.	s. 310 ” Ibland kan det vara svårt att få iväg karlarna så att kvinnor får var för sig själva. Jag är säker på att forna tiders kvinnor brukade uppmuntra sina män att ”åka på fisketur”. Det knepet har kvinnor tagit till sedan urminnes tider för att få vara ensamma eller tillsammans med andra kvinnor ett tag. En kvinna vill känna en renodlat kvinnlig stämning någon gång emellanåt, ensam eller med andra. Det är en naturlig kvinnlig cykel.”



28.	s. 123 ” För att skapa en stark relation bör kvinnan ställa samma två frågor till sin partner. Som kvinnor lär vi oss att sondera båda sidorna i vår egen och i andras natur. Av den information vi ömsesidigt får fram från båda sidorna kan vi tydligt se vad som värderas högst och hur vi kan ge gensvar på det.”



29.	s. 412 ” Sätten att leva med den instinktiva naturen är många, och svaren förändras när du förändras och världen förändras, så det går inte att säga: ”Gör si och så i den och den ordningen så blir det bra.” Men under mina möten med vargar under livets lopp har jag försökt komma underfund med vad de gör för att kunna leva, mestadels, i sådan harmoni. Nu föreslår jag att du genast börjar med en valfri punkt på den här listan, för fredligt bruk. De som just nu befinner sig i strid kan ha god nytta av att börja med punkt tio. LEVNADSREGLER FÖR VARGAR 1. Ät 2. Vila 3. Ströva omkring emellanåt 4. Var trofast 5. Älska barnen 6. Tjut i månsken 7. Spetsa öronen 8. Ta hand om benen 9. Älska 10. Yla ofta ”



6.3.3 Tema män



30.	s. 285-287 ” Enligt den klassiska jungianska definitionen är animus den själsliga kraften hos kvinnor och av manlig natur. Men många kvinnliga psykoanalytiker, däribland jag själv, har genom personlig observation kommit att ifrågasätta det traditionella synsättet och hävda att den livgivande kraften hos kvinnor inte är manlig och främmande utan tvärtom kvinnlig och välbekant. Trots detta anser jag att uppfattningen av animus som manlig har stor relevans. Det föreligger en mycket stark korrelation mellan kvinnor som inte vågar skapa – inte vågar göra sina tankar manifesta för omvärlden eller gör det på ett sätt som framstår som respektlöst eller slumpartat – och förekomsten av skadade eller skadande män i deras drömmar. Omvänt redovisar kvinnor med utpräglad förmåga att manifestera sig utåt ofta drömmar dominerade av en stark manlig gestalt som återkommer i skilda förklädnader.



	Animus kan beskrivas som en kraft som hjälper kvinnor att agera för egen räkning i den yttre världen. Animus hjälper kvinnan att ge sina specifika och kvinnliga inre tankar och känslor konkreta uttrycksformer – emotionellt, sexuellt, ekonomiskt, kreativt och på andra sätt – i stället för att anpassa dem efter en kulturellt betingad manlig normstruktur. De manliga gestalterna i kvinnors drömmar pekar mot att animus inte är den kvinnliga själen utan snarare något som existerar ”ur och genom och för” denna kvinnliga själ. […] ett annat sätt att belysa detta är att betrakta vildkvinnan som konstnären och animus som konstnärens arm. Vildkvinnan sitter vid ratten, han knuffar på fordonet. Hon komponerar sången, han orkestrerar den. Hon tänker ut, han ger råd. […] Du behöver inte kalla honom animus, du kan beskriva honom med vilka ord eller bilder du vill. Men tänk också på att den kvinnliga kulturen just nu präglas av en misstänksamhet visavi det manliga, hos vissa i form av en rädsla för att ”vara beroende av det manliga”, hos andra som ett plågsamt tillfrisknande efter en eller annan form av förtryck. Bakom misstänksamheten ligger oftast de ännu inte läkta sår kvinnor tillfogats av familj och kultur under tidigare skeden, då kvinnor behandlades som slavar. Vildkvinnan har fortfarande den tid i färskt minne då begåvade kvinnor slängdes på sophögen, då en kvinna inte kunde föra fram en ny tanke med mindre än att hon inplanterade och vårdade den hos en man, som sedan gick ut med den under sitt namn. Men i det långa loppet tror jag inte vi kan göra oss av med metaforer som hjälper oss att se och att vara. Jag skulle inte tycka om en palett som saknade rött eller blått, gult, svart eller vitt. Det skulle inte du heller. Animus är en av grundfärgerna i kvinnopsykets palett.



	Animus, det motsatta könet, är alltså inte kvinnans själsliga natur men väl en djup och aktiv psykisk informatör. […] Nyckelfaktorn i utvecklingen av en positiv animus är den faktiska manifestationen av sammanhängande inre tankar, impulser och idéer. Även om vi här talar om en positiv animus är det befogat med en varning: För att utveckla en integrerad animus krävs total medvetenhet och en intensiv självgranskning. Om man inte under varje fas av processen studerar sina egna motiv och behov blir resultatet en bristfälligt utvecklad animus. Denna skadliga animus kan och kommer att urskillningslöst genomdriva oprövade jagimpulser och därigenom ge utlopp för allehanda dunkla ingivelser och tillgodose otaliga ogenomtänkta behov. […] Det finns en teori om att en kvinnlig krigarnatur, amazonen, den jagande kvinnan, skulle kunna ersätta denna manliga instans i kvinnopsyket, men enligt min åsikt har den manliga naturen många skiftningar och skikt som är ytterst värdefulla för dagens kvinnor, till exempel en viss form av intellektuell normgivning, lagstiftning, gränssättande. Dessa drag utvecklas inte ur kvinnors instinktiva psykiska temperament i samma form eller ton som de drag som har sitt ursprung i hennes kvinnliga natur. [Här hänvisas till fotnot 14, se citat nedan] Eftersom vi lever i en värld som kräver både meditation och utåtriktat handlande finner jag det ändamålsenligt att använda begreppet kvinnans manliga natur eller animus. […] Vad det betyder är att det finns en furstlig instans i kvinnopsyket, en instans som när den utvecklas till ett förhållningssätt handlar och verkar i den vilda naturens tjänst. […] Så är det alltså ämnat att vara, men i den här sagan har animus satt upp andra mål för sig på den vilda naturens bekostnad, och i takt med att floden fylls med avfall börjar själva flödet förgifta andra delar av det kreativa psyket, i synnerhet kvinnans ofödda barn.”



31.	s. 65 ” När denna natur av motsatt kön är sunt utvecklad, på det sätt som bröderna i sagan om riddar Blåskägg symboliserar, hyser den kärlek till den kvinna den finns inom. Den utgör den intrapsykiska energi som hjälper henne att genomföra vad hon önskar. Det är han som svarar för den psykiska råstyrka som kompletterar de resurser hon har. Han kommer att hjälpa och bistå henne i hennes strävan mot medvetenhet. För många kvinnor förbinder denna natur av motsatt kön det inre tänkandets och kännandets världar med varandra – och med yttervärlden.”



32.	s. 453 (fotnot 14) ” Om vi tar avstånd från teorin om denna manliga natur får vi svårigheter att förstå och förklara dualiteten i den mänskliga naturen på alla nivåer. Den kvinna som får kväljningar vid blotta tanken på en manlig instans i det kvinnliga psyket vill jag råda att ge denna överbryggande instans den benämning hon själv finner lämplig, så att hon inte avskär sig från möjligheten att föreställa sig och förstå hur polerna samverkar.”



33.	s. 310 ” Den manliga energin är förträfflig. Den är mer än så: den är storslagen, den är suverän. Men ibland blir det som när man stoppat i sig en hel ask choklad. Då längtar man efter rent kallt ris några dagar och en skål klar buljong för att rensa gommen. Det måste vi se till att göra då och då.”



34.	s. 288 ” En kvinna har stor nytta av att ha en tillgiven animusgestalt i sitt psyke, en som är stark, har överblick, som kan lyssna både i den yttre och den undre världen, förutse utvecklingen, stifta lagar och skipa rättvisa på grundval av vad han ser i alla världarna. Men mannen i sagan är trolös. Rätt gestaltad skall animus i rollen som hidalgon i en kvinnas psyke, hennes furste eller mentor, kunna hjälpa henne att förverkliga sina möjligheter och mål, konkretisera idéer och ideal hon sätter högt, värna rättvisa och integritet, bygga upp försvarsmakten, svara för det strategiska försvaret när hon utsätts för hot, hjälpa henne att hålla samman hela sitt psykiska rike.”



35.	s. 106 ” En kvinna måste välja vänner och älskare med omsorg, för båda kan få rollen som elak styvmor eller tarvliga styvsystrar. En älskare blir i våra ögon ofta en man med magiska gåvor – den store trollkarlen. Det är lätt hänt, för när man kommer någon riktigt nära är det som att låsa upp dörren till en kristallverkstad av magiskt slag – eller så känner vi det åtminstone. En älskare kan förstärka och/eller förstöra vår kontakt med våra egna cykler och tankar, hur stabil den än förefallit att vara. Den destruktive älskaren skall vi akta oss för. En bättre älskare är den som är fint byggd av starka psykiska muskler och mjukt hull. För vildkvinnan är det en fördel om den älskade dessutom är en liten smula ”synsk”, en person som kan skåda in i hennes hjärta.”



36.	s. 118 ” Manawe gissar och gissar men kan inte komma på tvillingarnas namn med enbart sin vanliga natur. Hunden, symbolen för det intuitiva, ingriper för Manawes räkning. Många kvinnor har behov av en partner som har uthållighet och förstånd nog att framhärda i försöken att förstå hennes djupa natur. Den kvinna som finner en partner av det slaget kommer att ge honom livslång kärlek och lojalitet.”



37.	s. 116 ” Manawe vill alltså komma i kontakt med denna så vanliga men gåtfulla dubbelhet i det kvinnliga själslivet, och han har sin egen suveränitet. Eftersom han själv är en vild man, en naturlig man, dras han till och svarar på det vilda hos kvinna.”



38.	s. 123 ” Den uppgift det vilda ålägger mannen är således att finna hennes rätta namn och att sedan inte missbruka den kunskapen till att skaffa sig makt över henne, utan i stället lära sig respektera och förstå den numinösa materia hon är gjord av, låta sig genomströmmas av den, överraskas av den, skakas och kanske skrämmas av den. Och stanna kvar hos den. Sjunga hennes båda namn över henne. Det får hennes ögon att stråla. Det får hans ögon att stråla.



6.3.4 Tema kunskap



39.	s. 88 ” Vilken näring skall vi ge intuitionen för att hålla den frisk och lyhörd för våra behov av att kritiskt granska vår omvärld? Jo, vi skall ge den liv – och det gör vi genom att lyssna på den. Vad duger en röst till om den inte har någons öra? Vad duger en kvinna till i storstadens eller vardagslivets vildmarker om hon inte kan höra och följa rösten från La Que Sab￩La Que Sabé, Hon som vet?”



40.	s. 244 ” Eftersom de matrilinjära initiationsvägarna – när äldre kvinnor undervisar de yngre om vissa psykiska fakta och tillvägagångssätt hos det kvinnligt vilda – har brutits och upplösts för så många kvinnor och under så lång tid, är det en gudagåva att vi har sagans arkeologi som kunskapskälla. I sagorna döljer sig avtryck av de naturliga mönstren för kvinnors mest centrala psykiska processer. I så motto fungerar sagor och myter som handledare vid initiationen; de är de insiktsfulla som undervisar de efterkommande.”



41.	s. 407 ”’Jungfrun utan händer’ är den sanna berättelsen om oss kvinnor. Den handlar inte om en period i vårt liv utan om faserna i en hel livstid. Kärnan i dess budskap är att det arbete vi kvinnor har att utföra är att vandra in i skogen om och om igen. Våra psyken och själar är rustade för detta, vi kan röra oss kors och tvärs i psykets undre värld, […] När vi återvänder från underjorden efter ett av våra uppdrag där verkar vi kanske oförändrade utifrån sett, men invändigt har vi återerövrat en vidsträckt och kvinnlig vildhet. På ytan är vi fortfarande vänliga men under huden är vi definitivt inte längre tama.”



42.	s. 75-76 ” Sagor med Vasalisa som huvudperson berättas i Ryssland, Rumänien, Jugoslavien, Polen och i de baltiska länderna. På vissa håll är sagan känd under namnet ”Den kloka Wassilissa”. Jag har funnit belägg för att dess arketypiska rötter daterar sig minst så långt tillbaka som till de hästgudinne-kulter som föregick den klassiska grekiska kulturen. Sagan innehåller ett uråldrigt mönster för den vilda kvinnliga gudens installation i den undre psykiska världen. Den handlar om att ingjuta vildkvinnans primära instinktiva gåva, intuitionen, i mänskliga kvinnor.



43.	s. 80 ” Denna stora gåva, intuitionen, består av blixtsnabb inre syn, inre hörsel, inre känsel och inre kunskap.”



44.	s. 88 ” Den bästa gåva en mor kan ge sin dotter är tillit till den egna intuitionen. Intuitionen förs vidare från förälder till barn med de enklaste medel: ”Du som har så gott omdöme – vad tror du ligger bakom det här?” Ibland beskrivs intuitionen som någon sorts irrationellt och konstifikt fenomen, men den skall rätteligen definieras som själens röst.”



45.	s. 19 ” Och det är just dessa snabba fläktar, som kan framkallas både av skönhet och av saknad, som gör oss så sorgsna, så upprörda, så längtansfyllda att vi till sist måste följa det vilda i vår natur.”



46.	s. 106 ” Det enda sättet att bevara kontakten med det vilda är att fråga vad man själv vill. Det är att sålla fram sädeskornen ur jorden. En av de viktigaste distinktioner vi kan göra på den här punkten är att skilja mellan sådant som försöker locka oss till sig och sådant som ropar till oss ur våra själar.”



47.	s. 89 ” Relationen mellan dockan och Vasalisa symboliserar en sorts empatisk magi mellan en kvinna och hennes intuition. Det är detta som måste förmedlas från kvinna till kvinna, detta att få kontakt med, pröva och ge näring åt intuitionen. Likt Vasalisa kan vi förstärka bindningen till vår intuitiva natur genom att vid varje vägskäl lyssna inåt. ”Skall jag gå hitåt eller åt andra hållet? Skall jag stanna eller fortsätta? Skall jag göra motstånd eller ge med mig? Skall jag fly eller springa fram? Är den här personen, händelsen, satsningen äkta eller falsk?” ”

48.	s. 105 ” Men med detta ljus lyfts den djupare, mirakulösa skönheten hos världen och människorna upp i medvetandet. Med detta genomträngande ljus kan vi se förbi den fula handlingen till det goda hjärtat, upptäcka den andliga skönheten som döljs av hatet, förstå där vi annars skulle ha blivit enbart förvirrade. Det här ljuset kan skilja ut de olika skikten av personlighet, avsikt och motiv hos andra. Det är insiktens trollspö. Det är den spegel i vilken allting kan uppfångas. Det är den djupa vilda naturen.”



49.	s. 20 ” Att tro på vildkvinnan är inte en religion utan ett förhållningssätt. Det är en psykologi i ursprungligaste mening: psykhé, själ, lógos, kunskap.”



50.	s. 110 ” Det finns en som vet. La Que Sab￩La Que Sabé vet. Sök hennes råd inom dig. Hon är tidsåldrarnas moder. Ingenting förvånar henne. Hon har sett allt. För de flesta kvinnor är detta att låta dö inte oförenligt med deras natur, bara oförenligt med deras uppfostran. Det går att ändra på. Vi vet i los ovarios, i våra äggstockar, när det är tid för liv och när det är tid för död. Vi försöker kanske lura oss själva av en eller annan anledning, men vi vet.”



51.	s. 60 ” Och de formuleringar kvinnor har störst behov av i situationer liknande den i sagan om riddar Blåskägg är: Vad finns bakom? Vad är annorlunda än det verkar? Vad vet jag djupt inne i mina äggstockar som jag önskar att jag inte visste? ”



52.	s. 25 ” Ibland får jag frågan hur jag i min kliniska verksamhet går tillväga för att hjälpa kvinnor tillbaka till det vilda i sin natur. Jag lägger stor vikt vid den kliniska psykologin och utvecklingspsykologin, och jag använder det enklaste och mest tillgängliga medlet för helande – berättelser. Vi tar upp analysandens drömmaterial som ju innehåller åtskilliga berättelser och intriger. Även klientens fysiska förnimmelser och kroppsliga minnen är berättelser som kan läsas och överföras till det omedvetna. Dessutom lär jag ut en form av kraftfull interaktiv trans som ligger nära Jungs ”aktiva imagination” – och även ur detta kommer berättelser som ytterligare belyser analysandens psykiska resa. Vi manar fram det vilda självet genom specifika frågor och genom att studera sagor, legender och myter. För det mesta hittar vi förr eller senare den illustrativa myt eller saga som innehåller all den kunskap en kvinna behöver för sin aktuella psykiska utveckling. En sådan berättelse innefattar kvinnans själsliga drama. Den är som en teaterpjäs med scenanvisningar, personkarakteristiker och rekvisita.”



53.	s. 453 ” Många symboler besitter såväl manliga som kvinnliga egenskaper. Vi avgör själva vilken aspekt vi vill använda som förstoringsglas när vi studerar själsliga och psykiska fenomen. Det är knappast meningsfullt att, som några kanske vill, disputera om en viss symbols könstillhörighet, eftersom beteckningarna i grund och botten endast står för ett kreativt sätt att studera ett fenomen och eftersom symbolen i sig inrymmer andra krafter som vi inte kan uppfatta med vårt arkimediska perspektiv. Valet av manlig resp. kvinnlig aspekt är ändå viktigt i så måtto att de utgör olika linser med vars hjälp vi kan lära mycket. Detta är för mig det viktigaste skälet till att studera symboler, för att se vad man kan lära, hur det kan tillämpas och framförallt vilka sår det kanske kan läka.”



54.	s. 422 ” När vi sysslar med sagor hanterar vi arketypisk energi, som metaforiskt kan jämföras med elektriciteten. Denna kraft kan liva upp och belysa, men på fel plats, vid fel tidpunkt och i fel mängd, med fel berättare, fel saga, en dåligt förberedd berättare, någon som kanske vet en del om vad som skall göras men ingenting om vad som inte får göras, får de, som alla läkemedel antingen ingen verkan alls eller ger skadliga effekter. Personer som ”samlar sagor” inser inte alltid vad det är de begär när de ber om en saga med sådana dimensioner eller tar sig för att använda den utan välsignelse. Det arketypiska förändrar oss. Det genomsyrar oss med en igenkännbar integritet, en igenkännbar uthållighet – om berättaren inte förändras har det inte funnits trofasthet, inte en äkta kontakt med det arketypiska, inte en överföring, utan bara en retorisk tolkning eller ett egennyttigt självförhärligande. Att föra sagor vidare är ett stort och omfattande ansvar.”



55.	s. 33 ” Överintellektualisering kan fördunkla bilden av den kvinnliga instinktiva naturen. Det blir mycket lättare för oss att komma närmare vår instinktiva natur om vi försöker uppfatta sagorna inifrån i stället för att placera oss utanför dem.”



56.	s. 18 ” Kvinnor kan uppleva denna livgivande ”fläkt av det vilda” under graviditeten och amningstiden, under de mirakulösa förändringar föräldraskapet åstadkommer hos dem eller när de vårdar sig om ett kärleksförhållande som vore det en älskad trädgård.”



6.3.5 Tema konflikt



57.	s. 61 ” Vem har inte i sin nära omgivning åtminstone en kvinna som förlorat den instinktiva förmågan att göra rätt val och som därför tvingats leva ett marginellt liv, om ens det? Du är kanske själv den kvinnan.”



58.	s. 21 ” Utan henne kan kvinnor inte uppfatta själens röst eller sin naturliga inre rytm. Utan henne är kvinnors inre ögon tillslutna av en skugglik hand, och stora delar av deras dagar förflyter i en halvt förlamande leda eller i dagdrömmeri. Utan henne förlorar kvinnor sitt själsliga fotfäste. Utan henne glömmer de varför de finns till, de håller ut när de hellre borde hålla emot. Utan henne tar de för mycket eller för lite eller ingenting alls. Utan henne tiger de fastän de brinner. Hon är det organ som styr dem, hon är deras själsliga hjärta, på samma sätt som människohjärtat styr den fysiska kroppen. När vi förlorat kontakten med det instinktiva psyket lever vi bara ett halvt liv, och bilder och förmågor som är naturligt kvinnliga kan inte utvecklas till fullo. När en kvinna avskärs från sitt fundamentala ursprung genomgår hon en sorts sterilisering, och hennes instinkter och naturliga livscykler går förlorade, underordnas kulturen eller intellektet eller jaget – det egna eller andras.”



59.	s. 253 ”Mycket av kvinnors depressioner, leda och obestämda vilsenhet har sin rot i ett hårt kringskuret själsliv där allt vad nytänkande, impulsivitet och kreativitet heter är begränsat eller helt förbjudet. Kvinnor får oerhört starka handlingsimpulser från sin kreativa kraft. Det går inte att bortse från att kvinnors talanger alltjämt hämmas eller berövas dem genom att kulturen begränsar och bestraffar deras naturliga vilda instinkter.”



60.	s. 284-285 ” En sund animus engagerar sig i flodens funktion. Han är den välintegrerade hjälparen som kontrollerar om något behöver göras. Men i sagan om La Llorona framstår animus som ensidig; han tar över, hämmar allt nytt vitalt och kräver att få dominera det psykiska livet. När en illvillig animus får så stor makt kan kvinnan komma att förringa sitt arbete eller gå till motsatt ytterlighet genom att försöka simulera verkligt arbete. I båda fallen får kvinnan allt färre möjligheter till skapande. Animus får makt att kommendera kvinnan hit och dit; han rackar ned på hennes arbete och berövar det därigenom dess äkthet i en eller annan mening. ”



61.	s. 45 ” Även om mycket mänskligt lidande kan föras tillbaka på brister i barndomsmiljön har psyket också en inneboende contra naturam-aspekt, en kraft riktad ”mot naturen”. Denna sida motverkar det positiva: den är mot utveckling, mot harmoni och mot det vilda. Det är en hånfull och livsfarlig motståndare som föds in i oss, och även med den bästa föräldraomvårdnad ser denna inkräktare som sin enda uppgift att förvandla alla vägskäl till återvändsgränder. […] När den härjat färdigt lämnar den efter sig en kvinna med dödat känsloliv, så svag att hon inte förmår göra något av sin tillvaro; hennes planer och drömmar ligger livlösa vid hennes fötter. ”



62.	s. 70 ” Varför denne inkräktare, som i kvinnors drömmar oftast har manlig gestalt, försöker angripa det instinktiva psyket och särskilt dess vilda kunskap kan ingen helt förklara. Vi får nöja oss med att konstatera att sådan är dess natur. Emellertid ser vi att den destruktiva processen förvärras när kulturen omkring en kvinna framhäver, omhuldar och skyddar destruktiva förhållningssätt till den djupa instinktiva och själfulla naturen. Därigenom kommer dessa destruktiva kulturella värderingar – som rovdjuret girigt anammar att växa sig starkare inom medlemmarnas kollektiva psyke. När ett samhälle uppmuntrar sina medborgare att misstro och sky det djupa instinktiva livet, så förstärks och accelererar det självdestruktiva elementet i deras individuella psyken.”



63.	s. 286 ”Du behöver inte kalla honom animus, du kan beskriva honom med vilka ord eller bilder du vill. Men tänk också på att den kvinnliga kulturen just nu präglas av en misstänksamhet visavi det manliga, hos vissa i form av en rädsla för att ”vara beroende av det manliga”, hos andra som ett plågsamt tillfrisknande efter en eller annan form av förtryck. Bakom misstänksamheten ligger oftast de ännu inte läkta sår kvinnor tillfogats av familj och kultur under tidigare skeden, då kvinnor behandlades som slavar. Vildkvinnan har fortfarande den tid i färskt minne då begåvade kvinnor slängdes på sophögen, då en kvinna inte kunde föra fram en ny tanke med mindre än att hon inplanterade och vårdade den hos en man, som sedan gick ut med den under sitt namn. Men i det långa loppet tror jag inte vi kan göra oss av med metaforer som hjälper oss att se och att vara. Jag skulle inte tycka om en palett som saknade rött eller blått, gult, svart eller vitt. Det skulle inte du heller. Animus är en av grundfärgerna i kvinnopsykets palett. ”



64.	s. 272 ” Vi inser att vi inte kan leva ett konfiskerat liv Vi inser att det kommer stunder då vi för en tid måste överge världens män och människor och angelägenheter. Vi har lärt oss att vi har drag av amfibier: vi kan leva på land men inte ständigt, inte utan besök i vattnet och hemmet. Överciviliserade och förtryckande kulturer försöker hindra kvinnan från att återvända hem. Alltför ofta hålls hon borta från vattnet så länge att hon blir utmärglad och förbleknad. […] Alla är vi insnärjda i plikter på land. Men den gamla i havet kallar på oss. Vi måste alla vända hem.”



65.	s. 320 ” Sagan om björnen med månskäran tillhör en kategori jag kallar ”öppningssagor”. Dessa sagor låter oss se en skymt av dolda läkande strukturer och djupare innebörder under den synliga handlingen. Handlingen i detta fall visar att tålamod kan besegra vrede, men det större budskapet handlar om vad en kvinna kan göra för att återställa ordningen i psyket och därigenom bota det vredgade självet. Öppningssagor arbetar mer med antydningar än med faktiska beskrivningar. I den här sagan hittar vi under ytan en hel modell för hur vi skall hantera och bli fria från vrede: genom att söka oss till en vis och lugn helande kraft (uppsöka den kloka gumman), våga bege oss till ett psykiskt territorium vi aldrig förr besökt (klättra uppför berget), upptäcka illusionerna (klättra över stenbumlingarna, springa under träden), lägga gamla fixa idéer och känslor åt sidan (möta rastlösa andar utan släktingar som kan begrava dem), närma oss det stora medkännande självet (tålmodigt utfodra björnen och få vår godhet besvarad), först det medkännande psykets rytande sida (inse att björnen, det medkännande självet, inte är ett tamdjur).



66.	s. 190-191 ” I en konsekvent holistisk psykologi ses alla världar som ömsesidigt beroende, inte som separata enheter. Det är inte alls underligt att ett av problemen i vår kultur är skövlandet av kvinnokroppen, att ett annat, parallellt problem är skövlandet av naturen och ett tredje skövlandet av kulturen i form av en uppsågning i trendmässiga bitar. En kvinna har inte stora möjligheter att sätta stopp för förstöringen av kulturen och naturen, men vad hon genast kan sätta stopp för är förstöringen av sin egen kropp. […] En kvinna kan inte väcka sin kultur till medvetenhet genom att kräva förändring. Men hon kan förändra sin attityd till sig själv så att alla förringande projiceringar rinner av. Det åstadkommer hon genom att ta tillbaka sin kropp. När hon vägrar avstå från den naturliga kroppens glädje, när hon inte går på illusionen att människor med ett visst utseende eller i en viss åldersgrupp har monopol på lyckan, när hon lär sig att inte avvakta eller avstå i stället för att handla och när hon tar tillbaka sitt verkliga liv och lever fullt ut, då upphör allt det andra. Det är denna dynamiska självkänsla och självaktning som kan bli början till en attitydförändring inom kulturen.”



67.	s. 18 ” Det är inget svar på en kvinnas själsliga spörsmål att stöpa om henne i en form som är mer acceptabel enligt en omedveten kulturs definition, och inte heller kan hon påtvingas en intellektuellt mer acceptabel skapnad av dem som anser sig ensamma representera medvetenhet. Nej, det är just detta som redan har gjort att miljontals kvinnor som från början hade stora naturliga resurser blivit främlingar i sin egen kultur. Målet måste i stället vara att återvinna och stärka kvinnors sköna och naturliga psykiska former.”



68.	s. 67 ” När vi vägrar att sörja för rovdjurets behov förlorar det sin styrka och blir oförmöget att agera utan oss. Vi tvingar ner det i det psykets skikt där allt skapat ännu saknar form och låter det sjuda i den eteriska soppan tills vi hittar ett annat, bättre användningsområde. När rovdjurets psykiska energi frigörs kan den tas i bruk för andra ändamål. Därmed blir vi skapare; när substansen reducerats blir den råvara till vår egen skapelse.”



69.	s. 67 ” Kvinnor upptäcker att när de besegrat rovdjuret, tagit tillvara det som är användbart och gjort sig av med resten, så fylls de av intensitet, vitalitet och motivation. De har tagit tillbaka vad rovdjuret bestulit dem på, kraft och substans. Vad det innebär att utvinna och nyttiggöra rovdjurets energi kan beskrivas på följande sätt: Rovdjurets vrede kan omvandlas till en brinnande, besjälad önskan att åstadkomma något stort här i världen. Rovdjurets slughet kan begagnas för att på avstånd granska och skaffa sig en uppfattning om saker och ting. Rovdjurets mordlystnad kan utnyttjas för att ta död på sådant som måste dö i en kvinnas liv eller sådant som hon måste göra sig död inför i sitt yttre liv, vilket rör sig om skilda ting under skilda faser. Oftast vet hon själv exakt vilka. Att utvinna positiva element ur Blåskägg är som att ta tillvara de värdefulla delarna av den giftiga belladonnan och använda dem omdömesgillt för att hjälpa och bota. Det som sedan återstår av rovdjuret kommer att resa sig på nytt men då mycket blygsammare till formatet, mycket lättare att upptäcka och med betydligt mindre makt att bedra och förgöra – för nu har kvinnan tagit hand om mycket av den kraft rovdjuret använde destruktivt och omvandlat den till något nyttigt och ändamålsenligt.”



70.	s. 71 ” Men även i en förtryckarkultur ställs det ”nyckel ”-frågor från de kvinnor inom vilka vildkvinnan alltjämt lever och frodas eller åtminstone hankar sig fram, och då inte bara frågor av betydelse för självinsikten utan också frågor om kulturen. ”Vad ligger bakom de förbud jag ser omkring mig? Vilka goda eller nyttiga drag hos individen, kulturen, miljön, den mänskliga naturen är det som har dödats eller ligger döende här?” genom en sådan granskning får kvinnan möjlighet att handla utifrån sin egen förmåga, sina egna resurser. Att sluta världen i sina armar och behandla den på ett själfullt och själsstärkande sätt är ett mäktigt uttryck för det vilda i psyket.”



71.	s. 457 (fotnot 11) ” En något annorlunda formulerad definition av denna sorts förlåtelse finner vi i Oxford English Dictionary: J. Grote, Moral Ideas, viii (1876), 114: ”Aktiv förlåtelse – att återgälda ont med gott.” För mig är detta den yttersta formen av försoning.”



72.	s. 457 ” Vid incest, våldtäkt och andra grova övergrepp kan det ta flera år att fullborda cykeln genom att förlåta. I vissa fall kan en kvinna få mer styrka genom att inte förlåta, vilket också är acceptabelt. Vad som inte är acceptabelt är ett konstant ursinne över händelser i det förflutna. Detta överhettade känsloläge tär hårt på själ och psyke, liksom på den fysiska kroppen. Det måste arbetas bort. Det finns olika metoder att göra detta. Kvinnan bör konsultera en terapeut som är en stark person och specialiserad på sådana uppgifter. Den fråga hon ska ställa till terapeuten är: ’Vilken erfarenhet har ni av att arbeta med vredesreduktion och med att öka den andliga styrkan?’”



73.	s. 411-La Que Sab￩412 ” Låt oss säga som det är. Vi kvinnor håller på att bygga ett moderland; var och en med den jord som hon förvärvat med en natt av drömmar, en dag av arbete. Vi sprider den jorden, långsamt, långsamt i allt större cirklar. En dag kommer detta att vara ett sammanhängande land, ett land som återuppväckts, hämtats tillbaka från de döda. Munda de La Que Sab￩la Madre, en psykisk modervärld, samexisterande och jämställd med alla andra världar. Denna värld skapas av våra liv, vår gråt, vårt skratt, vår benmärg. Det är en värld att skapa, värd att leva i, en värld präglad av en anständig vild friskhet. När vi talar om att återvinna mark och att återställa det som raserats tänker vi kanske på bulldozers och byggnadsarbetare, på restaurering av gamla byggnader. Men det engelska ordet reclamation är besläktat med det franska réclamer som har en gammal specifik betydelse, ”att ropa tillbaka falken som släppts lös”. Ja, det är vad vi vill – kalla tillbaka det vilda. Vi ger röst åt våra tankar, våra liv, våra själar och ropar tillbaka intuitionen, fantasin; vildkvinnan. Och hon kommer. Vi kvinnor kan inte dra oss undan detta. Skall det ske en förändring finns den hos oss. Vi bär La Que Sab￩La Que Sabé, Hon som vet. Skall det ske en inre förändring måste den enskilda kvinnan åstadkomma den. Skall världen förändras har vi kvinnor vårt bidrag att ge. Vildkvinnan viskar orden och medlen till oss, och vi använder dem.



7. Sammanfattning av den bild som framträder i texten



Inom parentes anges vilket citat som avses.



Kvinnan är en instinktsvarelse som får sin kvinnlighet genom den kraft som vildkvinnans arketyp representerar (5, 7). Denna vildkvinna är Moder Gud, och urbilden av kvinnan (1, 2). Hon är den kvinnliga själen och det kvinnligas ursprung (5, 7). Hon är tidlös och oberoende av kultur och politiska förhållanden (2, 4) Det är i kvinnors djupa psyken som hon har sitt hemvist och alla kunskaper som kvinnor behöver, finns hos denna vildkvinna (4, 18). Eftersom kvinnor ”är” psyket så är de också beviset för vildkvinnans existens (6). Vildkvinnan bevarar den kvinnliga traditionen och hennes centrala verksamhetsområde är det skapande arbetet (4, 5). Därför beskyddar hon t ex. konstnärer och sökare (5). Hon hör hemma i kroppen och inte i huvudet och hon är typisk, normativ och intuitiv (5).



Kvinnor har en medfödd och total samhörighet med naturen (14). Kvinnors instinktiva resurser består av intuition, uthållighet, trofast kärlek, lyhördhet o s v. (12). De har ett djuriskt medvetande och har lärt sig att anpassa sig till förändringar genom att vara modiga och lojala (13, 10).



I kvinnan finns det två varelser. En som är en produkt av sin kultur och en annan som är en inre varelse (11). De kvinnor som lever med vildkvinnan gör inte revolution, utplånar inte olikheter eller uppför sig våldsamt. Däremot inmutar de sitt revir, hittar sin flock och finns i sin kropp med trygghet och stolthet samt talar och handlar i eget namn o s v (18). Det är genom det egna arbetet, i det egna inre livet som kvinnor kan hitta till vildkvinnan och sitt rätta hem (19). Kvinnors arbetsuppgift består just i att föra upp till den yttre världen, de insikter som vildkvinnan ger (24).



Det finns naturliga, kvinnliga cykler som står för den andliga utvecklingen i kvinnors liv. En sådan cykel är t ex. att kvinnor naturligt har som inslag i sina liv att försöka komma bort från män - för en liten stund eller för en längre (27). Kvinnor som har en störd eller avbruten kontakt med det vilda i psyket får sjukdomssymtom som t ex. nedstämdhet, utmattning och känslor av maktlöshet eller förvirring (16). Detta är en a-historisk sjukdom men de kvinnor som lyckas återfinna vildkvinnan upphör att vara hjälplösa offer, eftersom naturens lagar ger dem lika rätt att utvecklas och att växa (16, 17).



Den manliga naturen uttrycker sig i lagstiftning, intellektuell normgivning och gränssättande. Denna natur kompletterar kvinnors resurser (30, 31). Teorin om den manliga naturen behövs för att kunna förklara dualiteten i den mänskliga naturen. Den behövs också för att man ska få förståelse i hur polerna manligt – kvinnligt samverkar (32). Animus, en manlig kraft, är en instans i det kvinnliga psyket. Animus är inte kvinnans själ utan den verkar ur, genom, och för vildkvinnan. Men animus kan också få en negativ inverkan på kvinnors liv. Om den är ointegrerad kan det leda till att kvinnor uttrycker sina tankar och känslor på ett av kulturen skapat, manligt sätt. Att den kvinnliga kulturen just nu är misstänksam mot det manliga beror på tidigare skeden då kvinnor behandlades som slavar av sin familj och kultur (30). Kvinnor ska undervisa män om sin kvinnliga natur (21). Den man som får förståelse för denna och inte missbrukar sina insikter för att få makt över kvinnan kan förvänta sig livslång kärlek och lojalitet från henne. En smula ”synskhet” bör han också ha för att kunna se in i hennes hjärta (35, 36).



Kvinnor får kunskap genom intuitionen, som är själens röst (39, 44). Denna intuition består av blixtsnabb inre syn, inre hörsel, inre känsel och inre kunskap (43). Sagor kan fungera som kunskapskällor och handledare vid initiation (40). Men överintellektualisering kan skymma den kvinnliga instinktiva naturen och därför skall sagor uppfattas inifrån – inte utifrån (55). För att kunna granska sin omvärld kritiskt, behöver kvinnor sin intuition. Utan denna skulle de aldrig klara sig vare sig i de vildmarker som utgörs av storstaden eller vardagslivet (39). Intuitionen gör också att kvinnor kan se bakom fula handlingar och hat och där uppfatta det goda hjärtat eller andlig skönhet (48).



Kvinnor har också kunskap i sina äggstockar och ”vet” ofta saker i dessa, som de egentligen inte alls skulle vilja veta. För att få kunskap, veta hur denna ska tillämpas och information om vilka problem som kan lösas med denna kunskap, behövs manliga och kvinnliga aspekter av symboler. Dessa kan fungera som linser genom vilka man kan betrakta människor (53).



Om kvinnor förlorar eller blir fråntagna sin instinktiva förmåga tvingas de leva ett marginellt liv. Då kan de behöva lämna män och plikter för en tid (57, 64). En kultur som bestraffar deras naturliga instinkter medverkar också till kvinnors depressioner, leda och vilsenhet (59). Ett rovdjur föds in i kvinnor, det är en inneboende kraft som är riktad mot naturen. Om kulturen innehåller och förstärker negativa värderingar gentemot den instinktiva naturen får rovdjuret breda ut sig i en kvinnas psyke, och dessa värderingar kan då etablera sig i människors kollektiva psyke. Det självdestruktiva i det individuella psyket blir på så sätt förstärkt (61, 62). Men kvinnor kan besegra detta rovdjur, genom att utvinna och nyttiggöra dess destruktiva energi. Och det som blir kvar av rovdjuret är nu betydligt mindre, har mindre makt och är lättare att upptäcka. Kvinnan får nu i stället kraft som hon kan använda i ett konstruktivt syfte (69).



Med hjälp av sagor kan kvinnor få hjälp att besegra sin vrede. Tålamod är t ex. ett sätt att hantera denna vrede med (65). Den högsta formen av försoning är att möta ont med gott (71). Att förlåta incest och våldtäkt är att fullborda cykeln. Det finns fall då det är acceptabelt att inte förlåta men det som inte kan accepteras är att känna ett ständigt ursinne över händelser i det förflutna. Då bör kvinnor vända sig till en terapeut som är specialiserad på vredesreduktion och som arbetar med att öka den andliga styrkan (72). Kvinnor har mycket små möjligheter att stoppa förstöringen av kulturen och naturen. Inte heller kan de genom att ställa krav, väcka sin kultur till medvetenhet. Vad de kan göra är att förändra sin attityd till sig själva för att på så sätt påverka attityder i kulturen (66). Att kvinnor känner främlingskap i sin kultur beror på att de definierats av en omedveten kultur, eller av dem som ensamma anser sig representera medvetenhet (67). I dag håller kvinnor på att återerövra och återställa ett moderland som raserats. Denna psykiska modervärld skall existera jämsides och jämställt med alla andra världar. Det är genom att kvinnor ger uttryck för sin röst, sina liv, och kallar åter sin intuition och fantasi, d. v. s. vildkvinnan, som denna värld kan byggas (73).



8. Analys och diskussion



Valet av de temarubriker som förekommer i detta arbete hänger samman med det material som finns presenterat under rubriken” Forskning, teorier och synen på könet ur olika perspektiv”. De två feministteoretiska huvudfåror som förekommer här bygger på olika sätt att förklara könens olikheter, och dessa olikheters orsaker. Där den ena riktningen t ex. ser kön som en kulturell konstruktion ser den andra detta som en naturlig, särskiljande kategori o s v. Temarubrikerna har valts för att utifrån teorierna och dess olika perspektiv, kunna spegla de idéer, tankar och värderingar som Pinkola Estés ger uttryck för i sin text. Dessa teman fungerar som en fond mot vilken Pinkola Estés uppfattningar om kvinnlighet placeras. Det är också mot denna fond jag försöker utläsa hur kvinnligheten konstitueras. Slutligen för jag också en diskussion om Pinkola Estés position, samt för fram mina personliga synpunkter på denna.



8.1 Könsteoretisk tillhörighet



För att bestämma denna författares tillhörighet till någon av de två könsteorier som förekommer i arbetet är det väsentligt att börja med att citera Pinkola Estés själv: ” Det innersta syftet med detta arbete är att av-patologisera den integrerade instinktiva naturen och påvisa dess själfyllda och essentiella psykiska band till den naturliga världen.”(Pinkola Estés 1998, sidan 426) Min tolkning av detta citat blir: ” Syftet med författarens arbete är att påvisa själfulla och högst väsentliga, psykiska band (i motsats till en syn på vildkvinnan som något abnormt) mellan kvinnor/ kvinnor som lever med vildkvinnan, och naturen.” Författaren rör sig här mellan olika plan, där psykologi och andlighet kopplas samman med en uppfattning om människans sanna natur.



Genom att följa innehållet i de fem teman som använts framträder ett slags ”sann kvinnlighet” med bestämda förutsättningar och funktioner. Pinkola Estés text hör definitivt till den fåra som betecknas som gynocentrisk. Enligt Pinkola Estés är kvinnor främst instinktsvarelser och i Nationalencyklopedins ordbok definieras instinkt som”… inre ej vilje- eller tankestyrd drift som leder till visst beteende (särskilt hos djur). Här anges också ”intuition” som besläktat med ”instinktiv”. Instinktiv och intuition liksom natur är centrala begrepp i Pinkola Estés bok. Naturens lagar sägs t ex. ge kvinnor rättigheter. Kvinnligheten skapas av Moder Gud/vildkvinnan/den instinktiva naturen som också är den kvinnliga själen. Denna vildkvinna jämställs med benämningar som inom biologin används för den typiska eller fundamentala naturen. Kvinnor har en total samhörighet med naturen och egenskaper och roller är i huvudsak sådana som traditionellt kopplats ihop med kvinnor. Skillnaderna mellan könen är naturgivna och har ett syfte - att samverka och komplettera varandra.



Kön är således ingen kulturell konstruktion och att det kvinnliga har underordnats det manliga har andra orsaker, och kräver helt andra lösningar än dem som den humanistiska feminismen representerar. Hos Pinkola Estés är det när kvinnor tappat kontakten med sin instinktiva natur eller när de låter en negativ animus styra som dessa kvinnor hamnar i underläge. Lösningen är alltså att återfå kontakten med sin instinktiva natur, och att låta animus uttrycka den sanna kvinnligheten inom kvinnan. Inte någonstans i författarens text görs en politisk analys av kön och makt eller det samhälle som författaren verkar i.



Hammer (1997)beskriver också New Age-feminism som gynocentrisk, där jungianska teorier ofta används för att fokusera och lyfta fram naturgivna kvinnliga egenskaper. Han menar att självförverkligandet i detta sammanhang handlar om att väcka upp de kvinnliga krafter som finns i själens djup. Jag menar att Pinkola Estés bok handlar just om detta. Hur kvinnor ska få hjälp att hitta sin sanna kvinnlighet, hur den ska skötas om för att fungera väl, och vad som händer då kvinnor förlorar eller tappar kontakten med denna sanning, eller när den manliga kraften i kvinnor fungerar negativt i förhållande till kvinnan och hennes kvinnlighet. Junus (1995) beskriver den feministiska analytiska psykologin som klart gynocentrisk och menar att den kan användas som en troslära där det Maskulina och det Feminina blir metafysiska storheter att tro på, ungefär som att tro på andliga krafter eller Gud.



8.2 Att bli och att vara kvinna - hur kvinnlighet skapas i Pinkola Estés text



Könskonstitueringsprocessen menar Junus (1995) är något som pågår under en hel livstid och som innebär att bli/vara kvinna/man. I denna process är individen själv aktiv på olika sätt. Genom aktiv handling, passivitet och både medvetna och omedvetna strategier är individen inbegripen i en process som skapar könet. Men individen har också att ta hänsyn till de rådande normerna och värderingarna för kön, av både social, kulturell och historisk art. Här kan individen välja olika strategier: följa de givna reglerna, bryta dem eller utgå från de gällande reglerna och utveckla dem vidare. Junus pekar på det dynamiska förhållande som råder mellan kreativitet och anpassning i könskonstitueringsprocessen. I kreativ lek kan människan experimentera med sin gudsrelation och med sin könsuppfattning. Arenor är enligt Junus områden där olika upplevelser och värderingar kan mötas och där kön konstitueras. Texten kan vara en sådan arena.



”Kvinnan” i Pinkola Estés text formas genom en jungiansk könsförståelse. Denna bygger på en könsdikotomisering som Junus (1995) menar är grundläggande för vårt samhälle. Denna könsdikotomisering delar upp könen i två grupper, kvinnor och män, utifrån de förutsättningar och egenskaper som man menar klart skiljer dessa åt. Pinkola Estés text ger i någon mening uttryck för en tuff bild av kvinnor. De jämförs med vargar och deras egenskaper och beteenden. Kvinnor beskrivs som vilda, starka, uthålliga, modiga och de uppmuntras också att acceptera sina kroppar oavsett trender och moden. Även kvinnors sexualitet ges positiva betydelser. Kvinnors sexualitet får omfatta en väldigt stor del av kvinnor och deras tillvaro och den knyts inte bara till män. Författarens uppdelning av de bägge könen innehåller också en vidareutveckling av C G Jungs syn på animus hos kvinnor. Hos Pinkola Estés har animus förändrats till en instans, ”en tjänare i det vildas tjänst” inom kvinnan och är inte längre, som hos C G Jung, kvinnans själ. Det är i stället vildkvinnan, det kvinnligas ursprung som är kvinnors själ. Och därmed menar författaren, är den livgivande kraften hos kvinnor inte manlig och främmande, utan kvinnlig och välbekant. Också möjligheten att besegra det, den eller dem som hotar kvinnor beskrivs. Kvinnor kan därefter omvandla den destruktiva kraften, sortera bort det oönskade och behålla det som ger kraft. Denna, nu reducerade kraft, blir på detta sätt byggstenar i kvinnors skapelse av sig själva.



Författarens positiva upprop till kvinnor att se på sig själva som dessa starka, vilda individer, liksom möjligheterna att integrera manliga egenskaper, har ändå klart givna ramar. Kvinnor har intuitionen, män har intellektet, kvinnors godhet skall värnas och manifesteras av mäns lagar och rättsskipning o s v. Kvinnor är kvinnor, och män är män, och det möte som sker i form av det motsatta könet inom kvinnan, animus, har som uppgift att lyfta fram och förstärka det kvinnliga inom kvinnan. I mäns och kvinnors möten är också det optimala att dualiteten bekräftas och får gensvar. Eftersom kvinnligheten hos Pinkola Estés kvinnor har ett a-historiskt ursprung och de egenskaper och roller som tilldelas kvinnor i författarens text framförallt är de som traditionellt förknippas med kvinnor blir det trots allt ett slutet rum som Pinkola Estés kvinnliga vargar stängs inne i.



Konfliktmedvetenhet är något som Junus (1995) anser nödvändigt för tolkningsprojektet. Att möta insikten om att kvinnor varit förtryckta genom historien, och den vrede som detta väcker. Hon menar också att det är väsentligt för kvinnor att möta ett referenssystem som erkänner och bekräftar denna vrede i motsats till ett system som osynliggör denna vrede. Junus använder begreppet refuger för att beskriva de tillfälliga tillflyktsorter från det omgivande patriarkatet, som kan ha en positiv inverkan under tolkningsprojektet. Här i dessa refuger, kan kvinnor hämta kraft och skapa ett bättre utgångsläge inför återkomsten till konfliktområdet. Exempel på refuger kan vara att lämna sin relation eller religiösa grupp för ett tag, eller att man genom en särartsförståelse erhåller en ökad självkänsla. Att ta över traditionellt manliga egenskaper är också viktigt för tolkningsprojektet. Pinkola Estés text innehåller också dessa möjligheter för kvinnor: de lämnar män och plikter för en tid, de beskrivs med särskilda egenskaper och förmågor som är ”sanna”, d. v. s. de har sin rot i en evig urbild av kvinnan och dessa egenskaper och roller fyller också livsviktiga funktioner för individerna och samhället. Och kvinnor har förmågan att skapa om sig själva genom att ta över ”reducerad kraft” från de rovdjur/män/kulturen som ansätter dem.



Det avgörande för tolkningsprojektet är dock enligt Junus om kvinnor när de återvänder till konflikten/relationen/gruppen förmår göra konflikten till en öppen konflikt. Och nu från en starkare position, slåss för att få göra sina egna tolkningar och definitioner av vad kvinnlighet innefattar och innebär. Pinkola Estés talar inte om kvinnors erfarenheter och känslor av mäns förtryck, utan om kvinnors misstänksamhet gentemot ”det manliga”. Rötterna till detta finns längre tillbaks i tiden då kvinnor behandlades som slavar. Någon beskrivning eller analys av dagens underordning och förtryck av kvinnor gör författaren inte. Konflikterna i Pinkola Estés text handlar framförallt om kvinnors närhet eller avstånd till den kvinnliga, instinktiva naturen. Att kvinnor marginaliseras, känner sig maktlösa och förstummade har enligt författaren inget med deras plats i det samhälle, den tid eller den kultur de lever i. Det är i stället tecken på en störd eller avbruten kontakt med det instinktiva psyket. Lösningen är att återfå denna kontakt så att naturens lagar kan ge dessa kvinnor samma rättigheter att växa och utvecklas. Eftersom den högsta formen av försoning är att möta ont med gott ska kvinnor förlåta t ex. incest och våldtäkt. Att gå till en terapeut som kan reducera vrede och stärka kvinnors andliga styrka, rekommenderar författaren kvinnor som känner ett ständigt ursinne över händelser i det förflutna. Kvinnors möjligheter att förändra samhället genom att ställa krav är dömt att misslyckas. Vad de kan göra är att förändra sin attityd till sig själva för att påverka attityder i kulturen. Enligt Pinkola Estés är de förändringar många kvinnor ägnar sig åt i dag, att få tillbaka kontakten med vildkvinnan inom sig så att det moderland de förlorat tidigare ska kunna återställas.



Visst erkänner Pinkola Estés kvinnors vrede, men både orsakerna och lösningarna ligger helt utanför en politisk analys av kön och samhälle. Det tycks som om verkligheten främst försiggår i det inre psykiska landskap som kvinnor har en sådan speciell tillhörighet till. Det är också där inne som orsaker och lösningar till kvinnors konflikter, problem och vrede skall sökas. Pinkola Estés framtida ”moderland” bebos uppenbarligen av de traditionella könsrollsmönstren som maskerats något. Män och deras eventuella ”kläder” förekommer mycket sparsamt i Pinkola Estés text men i kvinnornas klädsel har gränserna mellan djur, natur och människa nästan suddats ut. Författaren leker med vargmetaforen och lyckas, genom sitt missionerande tilltal, som vänder sig direkt till kvinnor, mana fram bilden av en vild och stark kvinna med djuriska instinkter och förmågor. Men, som också Nationalencyklopedin anger; vargars farlighet är betydligt överdriven, och beskriver hur det är alla de sägner om dessa djurs verk, som har skapat och underbyggt den fruktan och det hat som funnits och fortfarande finns inför vargen.



Pinkola Estés psykiska moderland tycks mest ha funktionen av ett restaurerat patriarkat (Junus 1995). Visserligen är kvinnorna i detta land lite tuffare, lite säkrare i sin självkänsla och kanske har inte alla vildkvinnor ett konventionellt utseende men annars tycks det mesta vara styrt av en naturens lag. En lag som dessutom sägs reglera kvinnors rättigheter. Män är något helt annat än kvinnor och meningen med det är att de båda naturerna ska komplettera varandra. Kvinnorna använder i huvudsak sin djuriska instinkt och männen sina intellekt. Patriarkat tycks betyda att ”det manliga” kan vara ett problem. Detta manliga kan vara destruktivt både hos män, i samhället och via kvinnans animus. När kvinnor och samhällen blir avskurna från den instinktiva naturen kan detta manliga få för stort utrymme och lösningen består i att dela upp den kvinnliga och den manliga kraften på ett adekvat sätt igen. Eller att kvinnor tar över lite av dessa manliga krafter och destillerar fram de goda ingredienserna, och slänger resten. Inte någonstans handlar kvinnors situation om löner, konjunkturer, tillgång på arbete eller underrepresentation inom centrala områden för politik, näringsliv eller forskning.



8.3 Slutsats



Pinkola Estés bok kan tydligt hänföras till en gynocentrisk feminism. Den syn på kvinnlighet som författaren ger uttryck för innehåller visserligen inslag av vidareutveckling och nyskapande, men det är i ett slutet system med fasta ramar och uppdelningar, som denna kvinnlighet rör sig. Avsaknaden av en politisk analys, av makt och kön gör slutligen denna ”skapelseberättelse” till en ”återvändsgränd”.



8.4 Mina egna synpunkter



Den här boken har skrivits av en kvinna som avgett ett viktigt löfte. Löftet att inte glömma sina släktingar och vad dessa har lidit för. Pinkola Estés skriver i sin bok att hennes släktingar var invandrade ungrare och mexikaner och att de varken kunde läsa eller skriva. Många av dem hade överlevt deportations- och koncentrationsläger. Författaren beskriver hur sagan haft en mycket central plats i hennes släktingars liv. Den har haft rollen av ett läkemedel för dessa människor och deras samhälle. Samtidigt är den som skrivit boken en välutbildad kvinna i USA under 70- och 80-talet. Om man ser på denna bakgrund skulle man kunna tolka författarens syfte med boken som ett försök att skapa mening åt den förflutna historien genom att koppla ihop den med nuet och ett slags ”eviga” ingredienser. Kanske tar Pinkola Estés på sig rollen av att se, och skapa en mening och en värdighet i sina släktingars marginaliserade liv. Det syftet förtjänar respekt, men dessvärre tror jag inte att människor upphör att bli marginaliserade genom kvinnors ”godhet” och naturliga instinkter.



Ett stort problem som jag uppfattar med Pinkola Estés text är dess ohämmade glidningar mellan olika plan – andligt, psykologiskt, biologiskt, poetiskt, historiskt o s v. Denna tendens öppnar både för kritik och för spekulationer. Genom att t ex. hoppa från det psykiska inre landskap som kvinnor sägs hämta sin kvinnlighet i, till att tala om kvinnors städning och tvätt som värdefulla metaforiska aktiviteter, för att landa i en romantiserad syn på kvinnors berikande sysslor historiskt, som t ex. hemförlossningar och vård av sina döende släktingar. Här finns klara paralleller till Robert/Uvnäs Moberg och den mix av hormoner, hjärnor och eviga roller som de menar återfinns i konst, riter och i lek. Och som de nu menar att ny, naturvetenskaplig forskning bekräftar. Jag menar att man både hos Pinkola Estés och Robert/Uvnäs Moberg låter gränsen mellan natur och kultur vara odefinierad, men ändå tas för självklar.



Också det övertagande av manliga egenskaper som Pinkola Estés talar om verkar bli en sorglig ekvation. Hennes otydlighet här inbjuder till spekulationer. Vad är det att vara man i detta sammanhang? Är det att antingen vara en tjänare i kvinnans kvinnlighet, eller att kastas på sophögen bland de ”onda” i fängelser och på psykets slutna avdelningar? Vart leder då Pinkola Estés position? Kommer kvinnor att få gå på universitet i hennes ”moderland”? Kan de gå till sina arbeten, eller måste de ta hand om barn och sjuka släktingar? Många skrattar när jag resonerar så här, men jag menar att det faktum, att vi har t ex. dagis och hemtjänst och att kvinnor kan studera och rösta på Carl Bildt, inte beror på att någon naturlag har sett till det. I stället har det sina orsaker i att kvinnor ställt krav på hur deras vardag och verklighet skall se ut. Och att dessa krav, vid en viss tidpunkt, även sammanföll med att samhället i övrigt hade behov av kvinnors deltagande i produktionen. I Pinkola Estés bok beskrivs kvinnor ha mycket små möjligheter att genom sina krav kunna förändra sitt samhälle. Det är i stället ett slags New Age-tänkande (Junus 1995) som Pinkola Estés förordar. Genom att förändra sina tankar och sin attityd till sig själv som kvinna, kan man förändra den fysiska verkligheten.



I dag när arbetslösheten är hög och även tycks fylla en positiv (!) ekonomisk funktion, kan det bli svårt för kvinnor att driva sina krav. Och naturen lär ju inte komma till vår undsättning. Vad är det då som gör att detta gynocentriska perspektiv får ett så stort utrymme, både i vetenskapliga sammanhang, i massmedia och i det nyreligiösa utbudet? Enligt Nina Björk (1996) äger denna feminism, som hon kallar livmoderfeminism, en lockelse. Kvinnor befinner sig i ett dilemma, de vill få sin identitet bekräftad och vet samtidigt att denna identitet är kulturellt skapad. Livmoderfeminismen kan här fylla en funktion genom att den utgår ifrån att ”feminism” just innebär att bejaka sin kvinnlighet. På detta sätt sammanfaller alltså kulturen och feminismen, och löser kvinnors permanenta konflikt.



Att många kvinnor lämnat kyrkor och samfund för att välja andra sammanhang för sin andlighet är ändå något intressant. I Pinkola Estés psykiska moderland är Gud Moder av kvinnlig natur, kvinnor är värdefulla och har unika egenskaper och kvalitéer. Eriksson (-91-92) menar att beteckningar som ”privatreligiositet” döljer det faktum att människor är kritiska till den kristna teologin, men ändå har en tro och en andlighet som de kräver respekt för. Pinkola Estés kvinnor får färg och form av vargmetaforen. Den ger dem kraft, vildhet och djuriska instinkter. Den får dem att hitta rätt, att få rätt, och att finna harmoni. Men även vargen på bilden i Nationalencyklopedin är en varg. Under denna bild står att läsa: ”… Denna varg håller svansen något indragen mellan benen, vilket visar en smått defensiv ställning; vargen är lite osäker på fotografens avsikter.” Denna varg stämmer bättre överens med min tolkning av delar av kvinnors situation, i dag och historiskt. Vilka avsikter har samhället med kvinnors liv och deltagande i arbetsliv, familj, politik och i andliga sammanhang? Jag tror många känner en rädsla för vilka dessa avsikter kan vara. Här väljer vi också olika sätt att möta och hantera denna rädsla. Men jag menar att inget av sätten står utanför ett ideologiskt och politiskt ställningstagande.



9. Reflexioner



Det här arbetet har präglats av svårigheten att tränga in i ett nytt område och samtidig behöva ha tillgång till metodiska kunskaper för att genomföra den undersökning som avsågs. Ämnet feminism – andlighet är ett så stort och omfattande område att mycket av min tid gått åt till att orientera mig, läsa, och få förståelse för alla de frågor som är aktuella på detta område. Därför har mitt arbete fått formen av två arbeten i ett. Det ena har handlat om att förstå, beskriva, och presentera relevant forskning och brännande frågeställningar och ämnen. Det andra arbetet har haft som mål att analysera den bok som jag valt för min undersökning. I mina försök att knyta ihop dessa båda delar, har det varit svårt att plocka upp alla de intressanta perspektiv som finns i den forskning och den litteratur som presenteras i uppsatsen. Det skulle behövas minst en uppsats för varje sådan frågeställning. Därför har denna ansats varit alldeles för omfattande och trevande och har därför påverkat resultatet. Med en smalare ansats hade kanske en, distinkt fråga, kunnat analyseras och åskådliggjorts tydligare.



En intressant fortsättning på mitt arbete skulle vara att intervjua kvinnor som läser denna bok och som kanske tillhör grupper där denna bok används. Att fråga dem om deras livsfrågor och vad denna bok kan ge dem för svar; att få veta hur dessa kvinnor tänker och resonerar.
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