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1. Introduktion 
 

Carl Jung är en känd och polariserande tänkare från tidigt 1900-tal vars teorier lever kvar idag 

i både populärkultur och inom den akademiska världen, även om de inte tillhör det vedertagna 

inom den senare. Främst känd för sitt arbete som psykolog och en grundare av analytisk 

psykologi har Jungs arbete spridit sig in i flera områden där litterära analyser tillhör det 

vanligare. Han är även känd för sina teorier om religion, dess natur var det ämne som 

orsakade brytningen mellan Carl Jung och hans mentor Sigmund Freud då Jung menade att 

det fanns ett värde och positiv funktion hos människans spirituella behov i kontrast till Freuds 

mer negativa syn på fenomenet. Carl Jung har fortfarande ett följe idag, även om detta är 

kontroversiellt och de som har forskat om Jung noterar att bland hans kontemporära är det 

hans teorier som fortfarande sprids aktivt idag. Hans teorier om arketyper och analyser av 

samhället talar för en existentiell tolkning av religiösa upplevelser, visioner, heliga texter och 

myter som har populariserats av personer som Joseph Campbell och Jordan Peterson som 

båda kommer att behandlas nedan.  

I denna analys är Carl Jungs teorier inte i fokus som psykologiska verktyg utan det är istället 

det hermeneutiska verktyget som används för att analysera myter och förnimma det 

existentiella budskapet och testa om Jung och två av hans uttydares teorier kan appliceras. 

Detta kommer göras på en grupp polynesiska myter om halvguden Maui som återfinns i olika 

versioner över hela Stilla Havet med fokus på de berättelser som hanterar hans stöld av elden, 

hur han brottas med gudar, återuppväcker de döda och orsakar vulkanutbrott på denna resa för 

att sedan ta elden tillbaka till mänskligheten. 

Detta hoppas jag ska ge ett nytt hermeneutiskt perspektiv på de polynesiska myterna om den 

stulna elden, vilket hamnar i samma familj som mer kända och redan mycket tolkade myter 

som exempelvis den grekiska titanen Prometeus.  
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2. Syfte & Frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att tolka och analysera de polynesiska myterna om den 

stulna elden genom en kritisk litterär metod baserat på teorier av Carl Jung. Med detta som 

bakgrund menar jag att ge en tolkning av myter, eventuellt försöka identifiera de jungianska 

arketyper som kan ligga bakom dessa berättelser. Jag kommer både att gå till Jungs egna 

skrifter och använde mig av moderna uttydare av den jungianska analysen för att göra en 

mångfasetterad analys baserat på både originalkällan och moderna tolkningar. 

Min analys är baserad på dessa frågeställningar. 

• Vilka jungianska arketypiska föreställningar kan jag identifiera i myterna? 

• Vilka skillnader och likheter går att identifiera mellan det olika myterna? 

• Vad för existentiella och etiska budskap försöker myterna, enligt den jungianska 

teoribildningen, att förmedla? 

 

2.1 Avgränsning 
 

Då det finns en outtömlig källa av mänskliga kulturer och deras historier om världen måste en 

avgränsning göras kring vilka myter om eldens uppkomst till människan som kommer 

hanteras. Jag har valt att utgå ifrån en samling av polynesiska myter som beskriver hur 

halvguden Maui stjäl elden från diverse gudar och varelser då han är en mytologisk figur som 

återfinns över ett stort geografiskt område med sparsam kontakt mellan det olika grupperna 

men har en tydligt delad symbolik som gör skillnaderna och likheterna mellan myterna tydliga 

och intressanta att analysera.  

Temat den stulna elden motiveras genom att detta är ett mycket vanligt förekommande tema 

genom olika kulturer som bär på mycket kraftig symbolik i form av elden, resor till andra 

världar och utbyte med gudomliga figurer. Jung själv har även diskuterar elden som symbol, 

där ofta kopplat till människans självmedvetande och återfödsel. Detta gör det 

förhoppningsvis lättare att identifiera de underläggande teman som går att återfinna i myterna, 

både delade och skilda. 
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3. Metod & Teori 
 

Den metod jag använder vill jag kalla en jungiansk litterär kritisk metod då jag utifrån Jungs 

och två moderna uttydares teorier om det mänskliga psyket för att tolka och analysera myter 

om den stulna elden. Detta innebär närläsning av myterna för att identifiera deras olika delar 

och göra tematiska indelning genom ett symboliskt perspektiv som sedan kopplas till Jungs 

teorier om symbolers betydelse och roll för det mänskliga psyket. Detta görs bland annat 

genom att identifiera symboler som Jung själv beskriver, exempelvis vattnet och det 

underjordiska som symbol för det undermedvetna samt att göra egna symboliska tolkningar 

av andra element i berättelserna baserade på den generella teorin om myter som projiceringar 

av det inre mänskliga dramat. Detta görs först på vad jag kalla mikronivå, med detta menas att 

det är detaljer och det specifika händelseförloppet i de separata myterna som behandlas, 

exempelvis vad det olika aktörerna i berättelserna symboliserar baserat på deras roll och 

mytens kontext. Efter detta följer det jag kallar makronivå som fokuserar på de större delade 

generella teman som återfinns i myterna och deras betydelse genom detta mer komparativa 

perspektiv, exempelvis frågan om varför elden är gömd från människan. 

Carl Jungs teori om det mänskliga psyket beskriver hur det är uppbyggt med först egot, det 

medvetna som är den del av människan som hon är aktivt medveten om och där den egna 

identiteten existerar och är det som generellt anses som jaget. Under detta existerar det 

personliga undermedvetna där allt som inte hanteras och hålls inom egot existerar. Jungs teori 

om det undermedvetna skiljer sig från det som presenteras av exempelvis Freud på flera sätt. 

Jung ser inte det undermedvetna som just en behållare för undantryckta minnen och tankar 

utan som en egen aktör med behov som är baserade på egot, då Jung beskriver en 

kompensatorisk tendens i psyket vars konsekvens är attgh de aspekter som saknades i egot 

istället återfinns i det undermedvetna, där den mest kända yttringen är det han kallar Skuggan. 

Under det personliga undermedvetna talar Jung om ett kollektivt undermedvetna hos alla 

människor och vars innehåll är likadant hos alla. Inom detta kollektiva undermedvetna menar 

Jung att alla symboler, idéer och tankar som människor kan ha redan existerar och det är 

genom att kommunicera med det som människans spirituella värld har skapats. Det kollektiva 

undermedvetnas innehåll är vad Jung kallar arketyper. Detta är ett svårbegripligt koncept som 

handlar om undermedvetna representationer av koncept som inte är åskådliga i sig, utan det är 

istället genom deras bearbetning av det medvetna som arketypiska föreställningar existerar i 

exempelvis myter och sagor men endast som projiceringar av det inre mänskliga dramat. 
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Exempel på dessa arketypiska föreställningar är Skuggan, vilken existerar i det personliga 

undermedvetna som består av de delar av sig själv som inte är en del av ditt persona, den 

mask som symboliserar den roll och version av sig själv som man håller upp för världen och 

sig själv inom det medvetna. Skuggan blir då alla det delar av dig själv som du har förtryckt 

och inte vill veta av. Detta betyder att Skuggan logiskt för många innehåller våra mörkaste 

tankar och naturer men Jung lägger mycket vikt på att mötet med Skuggan också kan vara 

lärorikt och behövs för att en människa ska påbörja individuationsprocessen.1 Arketyperna 

kommer människan i kontakt med genom sina drömmar och genom den psykiska 

utvecklingen som Jung kallar individuationsprocessen, han beskriver detta som en naturlig 

och omedveten process mot jämnvikt och balans i det mänskliga psyket där individen 

upplever en själslig mognad och utveckling. Denna process är för Jung en förklaring till 

drömmarnas funktion och natur, men det kan lika väl appliceras på det existentiella och 

arketypiska budskap som återfinns hos människans myter. Denna utveckling av att 

kompensera och därmed komma i balans förklaras som ett behov av det medvetna att 

konfrontera det undermedvetna och genom att integrera det skapa en helhet inom sitt eget 

psyke.2 

Det är endast genom symboler och det symboliska, menar Jung, som det undermedvetna kan 

frammanas och kommuniceras med det medvetna. Deras otydliga betydelse beskriver Jung 

som nödvändig för denna kommunikation, om deras betydelse blir för cementerad kallar den 

inte längre till det undermedvetna Detta skall då förklara varför myterna är just av symbolisk 

natur, då det är den metod som existerar för människan att projicera detta inre behov på 

omvärlden. Jung beskriver exempelvis hur den primitive människans, i hans ord, inte 

egentligen har ett behov av att förklara varför solen går upp och ner varje dag, istället är det 

en inre konflikt som projiceras på detta händelseförlopp och detta måste ses som en gud eller 

hjältes öde.3 

Joseph Campbell var en professor på Sarah Lawrence College vars forskningsområde var 

komparativa studier av mytologi och religion. Hans mest kända teori hanterar en monomyt, en 

generell delad myt av alla mänskliga samhällen på jorden som fokuserade på hjältens resa. 

Campbell tog mycket inspiration från psykoanalysens syn på mytologi och tankar från både 

Freud och Jung är tydliga inspirationer för hans idéer. Campbell menar i likhet med Jung att 

                                                           
1 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.101–112. 
 
2 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.89–91. 
3  Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.105. 
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alla av människans myter har samma bas i det mänskliga psyket, samt att dessa myter är 

samma myt om man ser bortom ytliga skillnader. Dessa mytologiska teman kommer upp till 

oss från det undermedvetna i olika former och i likhet med Jung menar Campbell att detta 

beror på ett behov av att lära känna sig själv, vilket kan kopplas till Jungs 

individuationsprocess.4  

Campbell menar genom sin teori att ha identifierat denna monomyt om hjältens resa och 

beskriver den i kort form såhär: 

A hero ventures forth from the world of common day into a region of 

supernatural wonder: fabulous forces are there encountered and a decisive 

victory is won: the hero comes back from this mysterious adventure with the 

power to bestow boons on his fellow man.5 

Med detta menas att hjälten måste lämna sin vanliga värld för att bege sig in i en annan som är 

fylld av övernaturliga under där han möter fantastiska krafter och vinner en stor seger. Hjälten 

kommer sedan tillbaka hem från detta äventyr med krafter att dela med sig till sina 

medmänniskor. Utöver denna simpla bas så diskuterar Campbell även andra vanliga teman 

inom detta och deras betydelse kopplas till det jungianska tolkningarna. Exempelvis hjältens 

roll som krigare, offer, älskare, tyrann med mera.  

Jordan Peterson är en klinisk psykolog och professor på Torontos Universitet som identifierar 

Carl Jung som en inspiration till mycket av sina tankar. I sin bok Maps of Meaning försöker 

han att förklara trons psykologiska konstruktion och natur på ett liknande sätt som Carl Jung 

gör genom sin förklaring av symbolers och myters funktion. I likhet med Jung anser Peterson 

att det finns mönster i människans religioner och myter som visar på ett delat tänkande. 

Peterson delar även in världen för människan i två delar som han kallar Ordning och Kaos, 

detta symboliserar det säkra och kända samt det farliga och okända. Peterson koppla inte detta 

endast till det inre som Jung utan applicerar även dessa symboliska tolkningar på den vanliga 

världen runt oss. Sankt Görans dräpande av draken ses inte endast som en symbol för 

hjältearketypen och mötet med Skuggan utan kan även appliceras på faran som följer att gå på 

en fest där du inte känner någon, där det är obekant och osäkert, om du misslyckas kan du bli 

socialt utkastad vilket är en verklig risk. Men genom att ge sig ut i det okända, Kaos, och 

                                                           
4 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, Princeton, 
NJ, 2004.  S.10-23. 
5 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, Princeton, 
NJ, 2004.  S.28. 
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bemästra det genom att skaffa nya vänner kan du skapa Ordning. Att det finns belöning i att 

göra detta är av stor vikt, som Peterson skulle säga, drakar vaktar skatter. Detta är i likhet med 

hur Jung talar om hur man måste ge sig ner i det farliga undermedvetna för att nå balans med 

Jaget och Campbell skriver hur hjälten får en belöning på sin resa i den farliga gömda 

världen.6 

 

3.1. Problematisering 
 

Då denna undersökning är baserat på Carl Jungs teorier är det viktigt att påpeka den kritik 

som existerar gentemot honom. Hans teori om det delade undermedvetna och psykets 

konstruktion kan inte anses som vedertagen inom modern religionsvetenskap eller psykologi 

men åtnjuter fortfarande inflytande och följare bland grupper inom både dessa discipliner. En 

vanlig kritik mot Jung är att hans teorier inte är baserade på empiri då de inte kan falsifieras. 

Jung själv gjorde olika argument för att detta inte var fallet under sin karriär men mot slutet 

ansåg han att hans teorier låg bortom empiriska data.7 Jungianska anhängare i modern tid har 

även anklagats för att förhindra modern forskning kring analysmetoden, vilket har gjort det 

svårt att förkasta eller anta den som en naturvetenskaplig teori, vilket var önskan inom 

psykologin.8 

Det är inte mitt mål i denna undersökning att försöka värdera Jungs teorier utifrån empiriska 

och naturvetenskapliga data utan snarare presentera dem som ett av flera möjliga 

hermeneutiska verktyg för att närma sig religiösa och teologiska texter.  

 

4. Material 
 

Myterna jag tolkar kommer från boken Legends of Maui – A demigod of Polynesia and his 

mother Hina skriven av William Drake Westervelt. Han var en präst som flyttade till Hawaii 

1899 och visade efter detta ett stort intresse för Hawaiiansk mytologi och har skrivit flera verk 

                                                           
6 Peterson, Jordan B., Maps of meaning: the architecture of belief, Routledge, London, 1999. S.81–91. 
7 Geels, Antoon & Wikström, Owe, Den religiösa människan: psykologiska perspektiv : en introduktion till 

religionspsykologin, Plus ultra, Löberöd, 1985. S.367. 
8 Almqvist, Kurt, Att läsa Jung: om arketyper, kultur, individuation, religion och politik, Natur och kultur, 

Stockholm, 1997. S.139–140. 
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om ämnet. Han var medlem i The Hawaiian Historical Society och var under perioder 

ordförande för denna grupp.9 

Legends of Maui är en samling av myter centrerade kring halvguden Maui, dock ibland med 

andra namn, från hela Polynesien med olika kapitel centrerade på olika teman som 

exempelvis Maui Stannar Solen, Mauis Hem och det kapitel som lägger grunden till denna 

undersökning, Maui Hittar Elden. Boken kan kritiseras då den är skriven under tidigt 1900-tal 

och i likhet med Jung har kvar problematiska koncept om primitiva folkgrupper med mera, 

samt är skriven av en författare utan högre utbildning inom mytologi utan de var istället ett 

hobbyprojekt av Westervelt vilket publicerades i den lokala tidningen för att senare samlas i 

detta verk.10 Denna problematik är av mindre vikt för denna undersökning då det inte är 

Westervelts egna tankar som jag i huvudsak är ute efter utan främst beskrivningarna av det 

myter som han har samlat för att sedan applicera andra teorier på dem.  

 

5. Tidigare Forskning 
 

Av vad jag har kunnat hitta så har inte en jungiansk analys av Maui myterna gjorts i någon 

större grad. Som en känd mytisk figur benämns han av Jung kort som ett exempel men ingen 

märkbar analys görs, och Joseph Campbell beskriver delar av en Maui myt i The Hero with a 

Thousand Faces som ett exempel av en roll där man lurar gudarna för att få en skatt, 

tillsammans med andra mytologiska figurer som Prometeus.11 

Vid sidan av Maui myten finns dock det ett stort urval av jungianska tolkningar av myter. R.J 

Zwi Werblowsky, en religionsforskare som specialiserade sig på komparativa religionsstudier, 

publicerade 1952 boken Lucifer and Prometheus där han använder sig av jungianska tankar 

när han jämför grekernas Prometeus och Lucifer i John Milton’s Paradise Lost Detta för att 

förklara varför djävulen har blivit en figur som får vår sympati. Det är värt att notera att det 

inte är Jungs teorier om arketyper som Werblowsky främst använder utan Jungs tankar om 

hur det mänskliga psyket blir projicerat på myterna. Detta får sin fokus genom att analysera 

                                                           
9 Walter F. Frear. Annual report of the Hawaiian Historical Society. Hawaiian Historical Society. 1940. S.9.  
10 Westervelt, William., Legends of Maui – A Demigod of Polynesia and of his mother Hinta. George Robertson 
& Company, London, 1910. S.ix. 
11 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004.  S.168–170. 
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Gamla Testamentets begrepp synd och grekernas hubris, i formen av Lucifers svek mot Gud 

och Prometeus tro att veta bättre än Zeus, och den olycka som följde.12   

Marie-Louise von Franz var kontemporär med Carl Jung och har skrivit ett antal böcker som 

analyserar europeiska sagor som exempelvis Skönheten och odjuret. En av dessa är 

Interpretation of Fairytales som tittar på sagorna genom en jungiansk världsbild där hon 

identifierar ett flertal arketyper och beskriver sagornas funktion i individuationsprocessen och 

lägger här särskilt tyngd på Anima och Animus arketyperna, då mötet mellan det feminina 

och maskulina är ett vanligt tema bland sagor. Hon försöker även att identifiera en feminin 

hjältearketyp och ge ett könsperspektiv på Jungs teorier som annars kan anses vara maskulint 

dominant. Hennes tolkningar av sagorna som berättelser om personlig utveckling kommer i 

närhet med exempelvis Campbells tolkning av hjältemyten.13 

Jordan Peterson har föreläsningar från sina kurser på Torontos Universitet som har filmats och 

gjorts offentliga på YouTube där han bland annat gör en jungiansk tolkning av Disneys film 

Lejonkungen för att konkretisera och exemplifiera Jungs teorier och tankar. Genom dessa 

föreläsningar går Peterson igenom de olika symboler för både föremål, platser och aktörer 

som presenteras genom filmen och hur dessa följer mytologiska mönster och kan tolkas 

genom Jungs teorier. Exempelvis talar han om varför en lejonkung ter sig naturligt till oss 

men inte exempelvis en snigelkung, hur elefantkyrkogården representerar resan till den 

personliga Skuggan och att koma i kontakt med döden när Simba och Nala lämnar 

kungarikets ljus och hur slutet representerar hur omvärlden frodas när den korrekta ordningen 

återställs i kungariket. Den tolkning som Peterson gör i slutet är just behovet av att inkludera 

den arketypiska Skuggan i sin egen personlighet vilket gör individen kapabel att konfrontera 

det dåliga aspekterna av samhället och låta omvärlden frodas och de slutar med en återgång 

till hur filmen börjar med Simba i rollen som kung. Peterson beskriver hur detta är ett budskap 

som barn förstår då detta är en arketypisk historia och resonerar med det kollektiva 

undermedvetna.14 

Dessa analyser lever även kvar i Sverige där jungianska analyser likt dessa fortfarande görs, 

om än kring andra berättelser. Henrik Rosander skrev 2009 Magisteruppsatsen Pojken, trollen 

                                                           
12 Werblowsky, Raphael Jehudah Zwi. Lucifer and Prometheus: A Study of Milton's Satan. Routledge. 1952. 
S.16,72–80. 
13 Franz, Marie-Louise von, An introduction to the interpretation of fairy tales, 4. ed., Spring publ., Irving, Tex., 

1978. S.182-190. 
14 Peterson, Jordan, 2017 Personality 07: Carl Jung and the Lion King (Part 1), Youtube. 
    Peterson, Jordan, 2017 Personality 08: Carl Jung and the Lion King (Part 2), Youtube. 
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och den vackra lilla prinsessan som behandlar Walter Stenströms konstsaga Pojken och 

trollet eller äventyret. Genom närläsning av sagan och användning av Jungs teori identifierar 

Rosander flera arketypiska föreställningar bland sagans olika aktörer, kungen som det 

medvetna, drottningen som det omedvetna, trollen som förtryckta minnen medan prinsessan 

representerar Självet och pojken den egna hjälten. Rosander noterar även att sagan kan tolkas 

på två olika sätt, en för vuxen och en för barn och fyller i de olika perspektiven olika 

funktioner. För den vuxne symboliserar historien en kris och det stagnera psyket som hjälten 

lyckas att ta sig ut medan för barn ger det en möjlighet att projicera sina känslor på dessa 

figurer, exempelvis kan ett barn projicera sina negativa känslor gentemot sin moder på 

styvmodern, drottningen. Detta kan vara viktigt för att låta barnet acceptera och bearbeta att 

dess mamma har både en snäll och en elak sida.15 

Nu i år skrev Hannah Gren kandidatuppsatsen Baron Samedi: Moden avatar av Osiris och 

levande transendenssymbol som analyserar och jämför myterna kring två olika dödsgudar 

som båda har sina rötter på den afrikanska kontinenten genom Carl Jungs psykoanalytiska och 

Mircea Eliades religionsfenomelogiska teorier. Genom att studera och närläsa myterna om 

gudarna avser hon att försöka belysa den funktion som de spelar i det undermedvetna. Hennes 

resultat påvisar att det fanns stor variation i myterna, dock med vissa konstanter som 

exempelvis Baron Samedis personlighet och karaktärsdrag samt identifieras båda gudarna 

som ett behov av att förkroppsliga frigörelse. Gentemot de Jungianska arketyperna menar 

Gren att Osiris kan ses som en frälsarearketyp i sin symbolik för hoppet om återfödsel och 

beskriver det Jung beskriver som individuationsprocessen medan Baron Samedi fokuserar i 

sina myter på bas-behov, att bryta sig fri från vardagen och stagnation genom att låta Samedi 

besätta dig och ge en transcendensupplevelse som är ett första steg på vägen till 

individuation.16 

 

 

 

 

                                                           
15 Rosander, Henik, Pojken, trollen och den vackra lilla prinsessan, Kristianstad Högskola 2009. S35-36. 
16 Gren, Hannah, Baron Samedi: Moden avatar av Osiris och levande transendenssymbol, Gävle Högskola 2018. 
S.31–34 
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6. Bakgrund 
 

6.1. Om Jung 
 

Carl Jungs akademiska historia börjar vid sekelskiftet då han först kom i kontakt med 

Sigmund Freuds teorier om drömmars roll i det mänskliga psyket. Han blev en av de första att 

citera Freuds sexualteorier inom den akademiska världen och var starkt påverkad av hans 

teorier om bortträngning. 1906 började de en korrespondens som skulle fortsätta i sju år, det 

växte fram en nära relation där Jung utsågs till efterföljare bland Freuds anhängare och de 

delade en familje-liknande relation som far och son. Detta skulle dock inte hålla då Jung 

aldrig helt tog sig an Freuds teorier om sexualiteten som basen för all psykisk energi och de 

kom i ännu mer konflikt kring just frågan om religion och mytens roll för människan.17 

Jungs roll för den psykoanalytiska läran är stor då han lade grunden till dess internationella 

spridning. Han var den första ordförande för den internationella psykoanalytiska föreningen 

och redaktör för den första tidskriften om ämnet. Genom deras vetenskapliga status började 

även fler läkare och andra akademiker att referera till deras teorier vilket spred läran.18 Han är 

idag omstridd och debatterad och har blivit analyserad och diskuterad i en sådan grad att han 

kallats vetenskapsman, mystiker, nazist och mycket annat. Under 1990-talet som blev Jungs 

teorier igen populära efter att mer av hans källmaterial publicerades av hans familj. Verk som 

John Kers A Most Dangerous Method har försökt att göra en sammanställning av Jungs 

teorier då det inte är tydligt sammankopplade och förändrades genom tiderna.19 

6.2.  Begrepp 
 

Kollektivt Omedvetande är en av Jungs teorier där han tydligt avviker från Freuds modell av 

det mänskliga psyket. Jung menar att det omedvetna mer än att bara vara en förvaring för 

                                                           
17 Almqvist, Kurt, Att läsa Jung: om arketyper, kultur, individuation, religion och politik, Natur och kultur, 
Stockholm, 1997. S.23–25. 
18 Almqvist, Kurt, Att läsa Jung: om arketyper, kultur, individuation, religion och politik, Natur och kultur, 
Stockholm, 1997.  S.23–25. 
19 Almqvist, Kurt, Att läsa Jung: om arketyper, kultur, individuation, religion och politik, Natur och kultur, 
Stockholm, 1997.  S.13,19–20.  



13 
 

bortträngda minnen och känslor även är en agerande kraft med motivation och säregna 

karaktärsdrag. Både Freud och Jung talar om ett personligt omedvetande men Jung går sedan 

ett steg längre och menar att det finns ett djupare skikt under detta som är kollektivt, och ser 

likartat ut hos alla människor. Det personliga omedvetna är baserat på känslobetonade 

komplex som varierar mellan olika människor medans det kollektiva innehåller jungianska 

arketyper.20  

Arketyper är det begrepp som Jung använder för att beskriva de delade bilder och historier 

som existerar i människans kollektiva omedvetna. Myter och sagor är ett uttryck för 

arketyper, menar Jung, och detta kan vi exempelvis se i hur dessa arketypiska föreställningar 

är liknande eller lika genom olika kulturer genom tiderna. Alla idéer och tankar som 

människan någonsin har haft påstår Jung redan existerade inom de kollektiva undermedvetna. 

Men en myt är inte direkt en arketyp då arketyperna existerar i det kollektiva undermedvetna 

och präglas när de bearbetas. En myt kan därför visa på en representation av en arketyp men 

inte en arketyp direkt.  Jung kallar denna skillnad en ”arketyp” och en ”arketypisk 

föreställning”. Arketypen menar Jung är ett biologiskt beteendemönster som inte involverar 

människans egna val, värderingar och kultur. Föreställningen sker när arketypen bearbetas 

genom detta. Myterna beskrivs som ett sätt för människan att projicera sin egen själ och 

interna konflikter på omvärlden för att skapa symbolik och förståelse, snarare än ett försök att 

förstå naturkrafterna som Jung menar är av mindre intresse för det han kallar den primitive. 

Naturcykler som dag/natt, hög/lågvatten, sommar/vinter m.m. blir då en historia om en hjältes 

öde och människans egna cykler, för dessa gudar återfinns i just människans psyke och 

gudarnas drama speglar människans. Jung menar att det inte är lätt för människan att skilja på 

det värdsliga objektet och projiceringen, det tar kultur och mycket lång tid att ens börja och vi 

gör det än idag.21 Jag personligen skulle som exempel ge synen på hjärtat som ett organ 

associerat med kärlek och känslor, vilket lever kvar i dagens samhälle även om vi alla är 

medvetna om sanningen kring objektet.  

Individuationsprocessen är en kompenserade utvecklingsprocess som Jung menar sker inom 

det mänskliga psyket, främst genom drömmar. Genom analys av drömmarna menar han att 

man kan se en långsam utveckling hos människans psyke, ofta uppbunden i mytologiska 

symboler kopplade till arketyperna. Jung beskriver individuationsprocessen som att integrera 

                                                           
20 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995.S.101–102. 
21 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995.S.103–106. 
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det omedvetna inom den medvetna sfären, samt att detta är en naturlig utveckling hos 

människan och endast ett uppfyllande av en potential som redan var där.22 

Symboler beskriver Jung som kapabla att kommunicera med det undermedvetna genom deras 

mångfald av betydelser och sin subjektivitet. En bild kan säga mer än tusen ord, ett känt 

ordspråk och en symbol kan göra det samma och det är just denna förmåga som tillåter det 

undermedvetna att delvis kommunicera med det medvetna. När vi börjar att reflektera med 

vårt förnuft, vilket Jung beskriver som människans förutfattade meningar och kortsynheter, 

ser vi att dessa bilder inte betyder något och gudarna dör, och förmågan att kommunicera med 

det undermedvetna genom denna process med symboler försvinner när vi tydligt definierar 

symbolerna. Han ger som exempel hur man i Europa blir fascinerad av traditionerna i öst då 

de har kvar dessa karaktärsdrag och inte har rivits ner av förnuftet och i öst så växer intresset 

för kristendomen.23 

 

6.2.1 Arketyper 
 

Skuggan är en viktig arketyp som Jung ofta diskuterar då han beskriver den som det första 

som människor kommer i kontakt med under individuationsprocessen och hur denna måste 

bemötas och integreras för att kunna bege sig ner i det kollektiva undermedvetna. Skuggan 

beskrivs som den del av människan som vi gömmer från omvärlden och oss själva, därmed 

innehåller den mycket av våra negativa karaktärsdrag, den är en aktiv aktör och kan inte tas 

bort eller ignoreras. Det är dock viktigt att Jung inte ser på Skuggan som endast negativ då 

den hanterar det vi gömmer undan vilket inte alltid är det som är dåligt, det finns mycket man 

kan lära sig från mötet med Skuggan och det är fel att tänka på den som ond.24 

Anima beskrivs ofta som nästa steg i individuationsprocessen av Jung. Om Skuggan kan 

kallas lärlings-arbetet i den personliga utvecklingen så ses Anima som mästarprovet. Simpelt 

kan dessa beskrivas som den feminina aspekten i det mänskliga psyket men är som flera av 

Jungs begrepp mer komplicerad. Anima kopplar Jung till den mänskliga själen och som 

motivationen till mycket av vad hon gör, han beskriver hur utan Anima så skulle hon vara 

regerad av lättja. Anima beskrivs likt Skuggan både som god och ond, och det är detta som 

                                                           
22 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995.S.89–91, 152–153. 
23 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995.S.123–25. 
24 Jung, C.G. Archetypes and the Collective Unconscious [sic], Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1), 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1969. S.20-21. 
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gör mannens konflikt med denna arketyp svår att bemästra. Anima tar ofta formen av den 

kontrollerande modern som försöker bemästra honom men kan ses i formen av gudinnor, 

drottningar, prinsessor och andra figurer som inom mytologin ger mannen möjligheten att 

uppnå sin potentiell. Jung beskriver själv att hans bild av Anima inte är komplett, att det finns 

mer hos denna lust till livet och kaos, Anima håller på hemlig kunskap som han ännu inte 

förstår. Hos kvinnan beskriver Jung en liknande manifestation i form av en Animus, den 

maskulina själen inom kvinnan.25 

Den Vise Mannen är en arketyp som Jung associerar med starka manliga roller, framförallt i 

regerande positioner och som vägledare. Jung beskriver den vise mannen som mästaren och 

läraren, arketypen för anden och för den gömda meningen i det kaotiska livet. Mytologiskt 

kan Den Vise Mannen ta form av kungar, magiker, gurus, läkare och andra former av 

auktoriteter, detta är enligt Jungs teori då arketypen fyller en kompensatorisk funktion och ger 

vägledning, förståelse och kunskap när det medvetna psyket självt inte är kapabelt.26 

Trickster som kan översättas till roller som bedragare, skojare, svindlare är en arketyp som 

Jung behandlar främst i On the psychology of the trickster figure där han jämför denna roll i 

olika amerikanska myter och den europeiska karnevalen. Av vikt här är kaos i den 

hierarkiriska ordningen, bedragaren är kaos av sin natur och Jung beskriver den om både man 

och djur, ofta som hamnskiftare. Bedragaren utmanar den naturliga ordningen och spelar 

spratt på alla runt sig, ofta med ett slutgiltigt pris på sin egen bekostnad. Bedragaren är en 

gudomlig figur och är regerad av det undermedvetna, både skapare och förgörare vilket Jung 

kopplar till den bibliska gudens destruktiva tendenser i gamla testamentet. Ibland nämner 

Jung bedragaren som en parallell med Skuggan men inte alltid. Likt andra artketyper menar 

Jung att denna bör ses som både positiv och negativ, bedragaren bär med sig katastrof och 

kaos, men samtidigt visar han glimten av hop och räddning.27 

7. Analys 
 

                                                           
25 Jung, C.G. Archetypes and the Collective Unconscious [sic], Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1), 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1969. S. 27-31. 
26 Jung, C.G. Archetypes and the Collective Unconscious [sic], Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1), 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1969. S.35,37,216. 
27 Jung, C.G. Archetypes and the Collective Unconscious [sic], Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1), 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1969. S.255-271. 
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Maui är en halvgud som är känd över stilla havet och en central del av det delade polynesiska 

myterna. Som en så kallad kulturhjälte finns det flera historier om honom som förklarar olika 

fenomen eller talar om hur människan lärde sig eller fick diverse förmåner, i detta fall elden. 

Runt o im Polynesien finns det flera versioner av Maui myten om elden, men alla är överens 

om att det var Maui som tillförskaffade sig den.28 

7.1. Hawaii  
 

Den Hawaiianska myten kring Maui och elden särskiljer sig från de andra runt om Stilla 

Havet på flera plan då den utspelar sig i en annan miljö och med andra aktörer än vad som 

annars är normen i denna samling. Myten börjar med att Mauis mor Hina vill ha fisk och 

Maui och hans bröder åker då ut på havet för att fiska då det inte längre är stormigt och när 

han väl är där ser rök stiga från ett berg på ön.  

Här är det värt att notera att hjälten ger sig iväg för att införskaffa något av värde till sin 

familj, samt att det är ut till vattnet han beger sig. Vatten är enligt Jung en av det vanligaste 

symbolerna för det undermedvetna, och denna resa ut på havet kan därmed ses som en resa ut 

på den oändliga och mystiska ocean som är det undermedvetna.29 Enligt Jungs teori kan detta 

tolkas som att det är först när han är ute till havs, när han har börjat sin resa ut från det 

domesticerade hemmet, säkerheten av sin mor och in i det okända och farliga som Maui kan 

se den stigande röken. Det är först när han har lämnat det säkra och in i faran som han får 

detta perspektiv att se något av värde, mycket större värde än det han först hade gett sig ut för 

att införskaffa. Detta pekar på värdet som går att finna på sådana resor, ner i det 

undermedvetna, ner i det farliga och kaotiska. Jung beskriver detta oftast som en resa ner i ett 

mörkt djup för att kunna nå det ljusa höjderna, denna resa och fara är ett villkor för att kunna 

uppnå höjderna och i djupet finns det fara, men en modig och oklok man kan hämta skatten 

genom att göra denna resa.30 

Myten fortsätter med att bröderna bestämmer sig för att fiska färdigt först innan de tar sig till 

berget, med argumentet att det inte är någon poäng med att ha eld om det inte finns någon mat 

att tillaga. Detta anser jag är något ovanligt i myten, då Maui är en som hjälte ofta beskrivs 

sakna tålamod och ha en tendens att agera utan att tänka, ofta associerad med diverse bus och 

                                                           
28 Westervelt, William., Legends of Maui – A Demigod of Polynesia and of his mother Hinta. George Robertson 
& Company, London, 1910. S.xi–xii.  
29 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.122–123. 
30 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.122–123.  
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rackartyg.  Om myten ses som vägledande kan det enligt Jungs teoribildning vara en varning 

om vikten av att inte vara driven av impulser när man dyker ner i den undermedvetna, en resa 

där nya hemligheter avslöjas för dig men det är av stor vikt att inte låta sig övertas eller ledas. 

Detta kan exempelvis ha sin bas i hur Jung varnar för att låta det undermedvetna ta över det 

medvetna eller låta det leda dig snarare än att integrera med det.31 Det beskrivs inte direkt 

men Jung antyder att det finna en optimal mittpunkt mellan att ignorera sitt undermedvetna 

och låta det besitta en. 

Myten fortsätter med att Maui efter att de har fiskat följer röken och springer upp på berget 

där han ser fåglar som släcker elden och flyr då han springer fram. Dagarna går och fåglarna 

skapar ingen eld när Maui står och väntar. Maui börjar med att försöka lura fåglarna genom 

att gömma sig medan hans bröder åker ut men det funkade inte. När alla fyra bröder åkte ut på 

havet igen kunde de se röken stiga från berget. 

Efter Jungiansk teoribildning kan detta ses som en varning gentemot impulsivitet och att blint 

följa den vägledning som ges i det undermedvetna. Myten ger åter fokus på aspekter av 

tålamod, på dessa resor kommer inte saker till dig bara för att du vill ha dem, och det är inte 

du som är i kontroll. Här görs det även tydligt att elden frånhålls Maui av fåglarna medvetet, 

de vill inte dela med sig av denna skatt. Detta kan enligt Campbells monomyt ses lägga 

grunden till konflikten, något som hjälten måste besegra för att få det han vill och fågeln 

representerar den första aktören som Maui kommer i kontakt med i myten. Här ser vi en 

eskalation av konflikten och hur hjälten försöker och misslyckas med sitt uppdrag. 

Motståndaren ses som överväldigande och det verkar som striden är för intet. Detta är hjältens 

lägsta punkt i myten och visar på de svårigheter och den olycka som kommer med att resa 

utanför det bekanta och domesticerade.32 

Myten fortsätter med att Maui efter sin förlust lyckas att lura fåglarna genom att bygga en 

docka som fick det att se ut som om fyra män satt i båten när han väntade på berget. När de 

kom ner blev Maui övertagen av vrede och otålighet, innan han kunde se hur de gjorde eld 

sprang han fram för att döda, och det var enbart genom att peka ut hur hemligheten går 

förlorad om han dödar henne som fågeln överlevde. 

                                                           
31 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.113. 
32 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004. S.89-93  
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Myten kommer här tillbaka till teman om otålighet, impulser och faran som finns i att agera 

för fort under resor till nya delar av världen eller sig själv. Mauis pris går nästan förlorat när 

han låter känslor kontrollera honom och att myten fortsätter att lägga vikt på temat om 

tålamod måste ses som relevant. Meningen bakom dessa varningar är vag, och som nämnt 

ovan skulle jag främst koppla det till Jungs varning gentemot att förlora sig själv i dessa resor 

och låta omedvetna krafter kontrollera dig, för var skulle oresonabel och ologisk ilska som vi 

inte förstår vara född dom inte i det omedvetna. 

I myten har Maui nästan förlorat sin chans att se hur elden görs och istället lovar han att inte 

döda fågeln om hon berättar sin hemlighet, och en tävling i slughet följer. Fågeln namnger 

flera falska metoder för att göra eld, med sjögräs och diverse vattenväxter som inte fungerade. 

Till slut försökte Maui med alla de träslag han kunde hitta tills han lyckades att hitta elden 

själv. 

Av vikt här enligt Jungs teoribildning är faktumet att fågeln aldrig gav Maui skatten utan 

endast ledde honom mot svaret på hans fråga tills han själv kunde lista ut det, detta igen visar 

på vikten att inte låta sitt beteende vara kontrollerat utan endast informerat, samt hur 

undermedvetandets skatter inte kommer att ges till dig utan förhinder även om du tar dig 

igenom det farliga djupet. Resan mot Självet är trots allt en inre resa som påverkat dig själv 

och kan göra dit liv bättre och visa vägen mot höjderna, men det är individen själv som tar de 

faktiska stegen.  Att det är med våld som Maui övertalar fågeln är av intresse dock är det inte 

uppenbart vad detta skall representera, det kan enkelt symbolisera en kamp med sig själv. 

Detta skulle leda till frågan om vad man behöver överkomma för att ta till sig skatten i djupet, 

i detta fall är det elden som Maui söker och en enkel förklaring skulle vara rädsla för elden. 

Som ett element är den viktig och bra för människan, i myten beskrivs det hur elden gör att de 

kan laga mat igen och hur dåligt det har varit utan den, men samtidigt är eld farligt och mod 

krävs för att kunna behärska den. Är detta den inre konflikt som uppstår när Maui vid 

upprepade tillfällen slåss med fågeln om hur man skall kunna göra levande eld? 

Myten fortsätter med att när Maui har fått elden bestraffar fågeln genom att bränna bort alla 

fjädrar på dess huvud. Detta är en etiologisk förklaring för den fågelartens utseende men kan 

även ge insikt i vilken roll det är fågeln spelar i myten. Efter detta sägs det att det hawaiianska 

folket alltid har haft eld, vilket tyder på att Maui gav den till dem. 

Av Jungs beskrivna arketypiska föreställningar är det inte direkt uppenbart vilka som fågeln 

möjligen gestaltar, men det finns flera tecken som tyder på två. Den första är mycket tydligt 
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och handlar om att fågeln benämns som en hon i myten som handlar om en manlig hjälte, en 

mans resa ut på havet. Bara detta kan tyda på att det är Anima, den kvinnliga aspekten av det 

manliga psyket som Maui kommer i konflikt med på berget. Att rollen som hållare av 

hemligheter kan ses som föga förvånande då exempelvis Campbells teori beskriver kvinnor i 

mytologiska roller som mystiska och bärare av hemlig kunskap, men den feminina rollen 

saknas något i myten förutom benämningen av fågeln som feminin.33 Den andra rollen är vad 

Jung kallas Tricksterarketypen, bedragaren som står utanför den sociala hierarkin och tvingar 

andra till handling.34 I detta fall blev det en tävling av list, vem som kunde lura vem, som var 

huvudkonflikten i myten och fågelns fortsatta försök att lura Maui tyder på att detta skulle 

kunna vara dess arketyp, detta stärks även av att fågelns försök att lura hjälten till slut blir 

bestraffade, här genom elden.  

Trickstergestalter är vanliga i associationer med elden. Maui är själv en figur som tydligt 

definieras av sina rackartyg och Prometeus beskrivs liknande då han fortsätter att segra genom 

att ljuga och lura andra. Loke i den nordiska mytologin har även han en eldmyt, och både han 

och Prometeus blir bundna vid en sten för att lida tortyr orsakade av djur. Att detta verkar 

vara ett återkommande tema talar även för att detta skulle vara fallet i denna myt om Maui 

trots att trickstergestalten traditionellt är maskulin. Dock är det inte ovanligt att arketyper går 

in i varandra då de kan vara mycket liknande och av sin natur inte är tydligt bundna, då de 

speglar de omedvetnas natur.  

Som nämns ovan följer denna myt flera av de teman i den monomyt som Joseph Campbell 

beskriver. Denna hjältens resa går att applicera på alla aspekter av den hawaiianska Maui 

myten, och visar tydligt på dess Jungianska inspiration. Maui som nämnt ovan lämnar det 

säkra vardagliga livet och ger sig ut på det farliga havet, de okända regioner där han snart 

kommer i kontakt med talande fåglar som kan skapa eld, vilka kan ses som de övernaturliga 

elementen. Han vinner här en seger och kommer tillbaka från sitt äventyr med hemligheten 

om hur man gör eld som han ger till sina medmänniskor.  

Jordan Peterson talar om samma process som den beskriven av Jung och Campbell med vissa 

skillnader. Peterson applicerar separationen mellan ordning och kaos på allting i livet, men 

menar som Jung att detta även är en projektion av det mänskliga dramat. Ordning är det 

                                                           
33 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004.  S.310-311,346. 
34 Jung, C.G. Archetypes and the Collective Unconscious [sic], Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1), 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1969. S.262-264. 
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medvetna, det bekanta och säkra, hemmet medan Kaos är oordning, farligt och okänt. Detta är 

det medvetna och det omedvetna, men även det värdsliga. När man beger sig ner i det 

omedvetna träffar man Skuggan vilket är Kaos, okänd, varlig och föränderlig men samtidigt 

kommer du i Kaos när du blir av med jobbet och måste hitta ett nytt, detta är också okänt och 

farligt.35 Denna formen av livsfilosofi baserat på Jungs tankar om det mänskliga psyket talar 

Peterson mycket om i olika myter och moderna medier. Maui ger sig ut i det okända, Kaos, 

vilket han bemästrat och kommer tillbaka med en skatt som endast kunde hittas där och 

därmed blir han en hjälte. I Petersons vanliga ordval skulle detta beskrivas som att han gav sig 

ut i det okända, slogs mot draken och kom hem med dess skatt, en annan resonerande bild 

som visar mycket tydligt på dessa idéer om Kaos, fara och belöning.36 

 

7.2. Sällskapsöarna  
En annan version av myten går att finna på Sällskapsöarna, denna ter sig mer lik det som 

kommer visa sig vara den vanliga föreställningen av denna historia och beskriver Mauis resa 

ner i underjorden för att stjäla elden från en gudomlig makt. Myten börjar något annorlunda 

med att Maui redan från början har som mål att införskaffa eld att ge till öborna, och för att 

göra detta vänder han sig till sin mor Hina. Hon berättade att guden Tangaroa som finns i 

underjorden hade elden.  

Redan här blir det tydligt att Hina innehar en annan roll än i Hawaiimyten då hon inte är den 

med behov, hon representerar inte hem, familj och öfolket genom att vara den som Maui 

hjälper utan är istället mentorn som ger Maui hemlig kunskap som visar honom vägen till 

underjorden och sitt mål. Denna roll som guide är enligt både Jung, Campbell och Peterson 

traditionellt maskulin och vi kommer senare se att den i en annan form kommer att 

representeras av Maui far. I flera klassiska sagor kan vi se guiden i form av exempelvis 

Charon som för själar ner i det grekiska Hades och den heliga anden som leder människor 

genom det bibliska berättelserna och i modern media i roller som Gandalf och Obi-wan i 

respektive Sagan om Ringen och Star Wars.37 Jung talar ofta om den vise mannen, och dess 

andra aspekt den visa kvinnan som en arketyp vilken framstår efter att individen har lyckats 

                                                           
35 Peterson, Jordan B., Maps of meaning: the architecture of belief, Routledge, London, 1999. S.87-89. 
36 Peterson, Jordan B., Maps of meaning: the architecture of belief, Routledge, London, 1999. S.145-147. 
37 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004.  S.66–67. 
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komma ansikte mot ansikte med sin Skugga, en aspekt av det undermedvetna som informerar 

och delar med sig av vishet.38 

Myten fortsätter med att Maui ger sig ut på denna färd ner i underjorden, genom långa mörka 

tunnlar tills han hittade guden. I likhet med hur resan ut på havet symboliserade det 

undermedvetna i den hawaiianska myten så kan denna resa enligt jungiansk teori symbolisera 

resan ner i den mörka underjorden en resa ner i ens eget mörka undermedvetna. En resa från 

det bekanta och vanliga till det okända och farliga, återigen är det endast genom att modigt 

röra sig ner i denna mörka plats som Maui kan finna sin skatt.39 

Guden han söker, Tangaroa är av intresse då kopplingen till eld inte är uppenbar. Han 

beskrivs som den stora guden och associeras bland annat med fisk och reptiler, samt ligger 

bakom flera myten om hur det olika öarna runt om i världen skapades och är enligt flera myter 

Mauis farfar.40 Att guden och det övernaturliga finns i en annan värld ter sig naturligt i 

tolkning av myten som en resa ner i det undermedvetna samt passar även in i Campbells 

monomyt där hjälten måste ge sig in i en annan magisk värld. 

Myter fortsätter med att Maui tog sig till Tangaroa och bad guden om att få eld för att ta den 

till människan. Han fick då en brinnande pinne och skickades iväg, men Maui började då att 

släcka pinnen och komma tillbaka för att be om en ny. Detta fortsatte tills Tangaroa blev så 

trött att han beslutade sig att visa Maui hur man gör eld. Han kallar till sig en vit anka som 

hjälpte honom att göra eld, men så snart som den är gjord tar Maui den brinnande pinnen och 

bränner ankans huvud. Detta leder till ett slagsmål och Maui slog ner guden för att sedan gå 

under tron att Tangaroa var död.  

Här ser vi åter det återkommande temat om våld och list som karakteriserar Maui i dessa 

myter, det är genom att lura guden som Maui får den sanna kraften, att skapa eld inte bara att 

ha den. Ankans roll är här mer svårbegriplig, den är uppenbart lik rollen som fågeln spelar i 

den hawaiianska myten men är inte en aktör här. Istället verkar ankan fylla rollen som 

utlösande moment för konflikten mellan Tangaroa och Maui. Mauis agerande gentemot fågeln 

verkar oresonligt och plötsligt då Maui inte har mött på något motstånd hittills.  

                                                           
38 Jung, C.G. Archetypes and the Collective Unconscious [sic], Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1), 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1969. S.40-41. 
39 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995.S.122–123. 
40 Westervelt, William., Legends of Maui – A Demigod of Polynesia and of his mother Hinta. George Robertson 
& Company, London, 1910.  S.6,25,34. 
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Myten fortsätter med att när Maui kommer tillbaka till sin mor frågar de hur deras släkting 

mår och Maui skyndade sig tillbaka för att återuppväcka Tangaroa. Enlig jungiansk teori kan 

det direkt påpekas det att det inte var bra av Maui att slå ner guden och han skyndar sig 

tillbaka för att återställa situationen. Här börjar fågelns roll som utlösare för konflikten att bli 

tydligare, konflikten behövdes för att Maui skulle få uppleva en motgång och behöva förändra 

sig själv, hjältens svagheter måste mötas. 

Ur ett Jungianskt perspektiv bör som nämns ovan resan ner i underjorden ses som en resa ner i 

det undermedvetna. Det första som kommer bemötas där är den egna Skuggan, vilket guden 

Tangaroa representerar. Maui lyckas att ta sig ner till Skuggan och kräver där öppet hjälp av 

det undermedvetna för att kunna hjälpa sina medmänniskor, han får det han vill ha men är inte 

nöjd och försöker lura sig till mer. Senare försöker han inte att lura och agera med guden utan 

försöker och lyckas att fysiskt dominera den för att sedan komma tillbaka till sin familj. Men 

Hina som tidigare gav honom råd gör det uppenbart för Maui att hans agerade är fel när han 

dominerade och dödade guden, Skugga. Varför? 

Jung talar om hur det är viktigt för en människas mognad och utveckling att möta sin egen 

skugga och stå ut med vetskapen om den. Han beskriver hur många inte klarar av detta, både 

då Skuggan ses som farlig men även att det påminner människor om att de inte ha all makt 

över sig själva.41 Detta ser vi här i hur Maui måste gå till guden för att få elden, det är inte 

Maui som har makten. Jung beskriver hur många då väljer att förneka sitt förhållande med 

Skuggan och som han vackert beskriver ”Hugger itu den gordiska knuten istället för att lösa 

den.”42 Så Maui dödar sin Skugga, går inte längre ner i underjorden och tar endast det första 

han lärde sig och beger sig uppåt. Men nu är underjorden kal och död. Och Tangaroa kommer 

aldrig att igen kunna ge människan eld eller dela med sig av några andra gåvor till människan. 

På detta sätt kan myten ses som en varning om att förneka, ignorera och döda sin egen Skugga 

och den plötsliga konflikten mellan Maui och Tangaroa ses som mer förståelig för mytens 

budskap.  

Efter att Maui i myten korrigerat sitt misstag så reser han åter till människan och delar med 

sig av elden. Igen ser vi slutet på Joseph Campbells Hjälteresa och Maui har uppfyllt alla de 

bekanta teman som även sågs i den Hawaiianska myten. Maui lämnar sin familj och ger sig ut 

i det farliga okända där mystiska och magiska krafter existerar, här även med hjälp av en 

                                                           
41 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995.S.124–125. 
42 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.124. 
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mentorfigur i formen av sin mor som vägleder honom. Han möter konflikt och misslyckas 

med sitt test och lär sig att han gjorde fel för att sedan återuppta sin hjälteroll innan han 

lämnar den magiska världen bakom sig och återvänder till det bekanta med gåvor och 

kunskap.43  

Enligt Jordan Petersons analys av den dualistiska aspekten av psyket och världen i 

kategorierna Ordning och Kaos kan denna myt även ses som en lärdom om behovet av både 

kaos och ordning. Detta då det är viktigt att poängtera att Peterson inte beskriver kaos som 

negativt och ordning som positivt, kaos utan ordning är anarki och rädsla då människan inte 

har någon kontroll över sin omgivning och ingen säkerhet existerar, men samtidigt så är 

ordning utan kaos stagnerad då utveckling slutar och tyranni regerar.44 Detta speglar det 

tidigare nämna behovet av symbios mellan det medvetna och undermedvetna som Jung 

förespråkar och kan då med samma resonemang appliceras på Petersons beskrivning av Kaos 

och Ordning.  

 

7.3. Samoa  
En annan myt går att finna på Samoa, här gå hjälten under namnet Ti’iti’i, ett alternativt namn 

för hjältefiguren Maui.45 Denna myt berättar om jordbävningsguden Mafuie ovh hur Ti’iti’is 

far Talanga var en god vän till Mafuie. Myten börjar med att Ti’iti’i ser hur hans far stiger ner 

i underjorden genom att gå igenom en klippa efter att ha sagt en besvärjelse. Ti’iti’i smyger då 

efter och lär sig orden. 

”O sten! Dela dig! 

Jag är Talanga 

Jag kommer för att arbeta 

På min mark 

Given av Mafuie.”46 

                                                           
43 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004.  S.37-39. 
44 Peterson, Jordan B., Maps of meaning: the architecture of belief, Routledge, London, 1999. S.119. 
45 Westervelt, William., Legends of Maui – A Demigod of Polynesia and of his mother Hinta. George Robertson 
& Company, London, 1910.  S.67. 
46 Westervelt, William., Legends of Maui – A Demigod of Polynesia and of his mother Hinta. George Robertson 
& Company, London, 1910. S.68. 
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Genom att yttra denna besvärjelse och imitera sin fars röst öppnade sig vägen och Ti’iti’i gav 

sig ner i underjorden. 

Enligt jungiansk teori kan detta igen ses som en representation för resan ner i det 

undermedvetna men denna myt specificerar mer än någon annan av dessa myter den aspekt av 

Campbells monomyt som han kallar Färden Över Tröskeln. Ovan är den kort nämnd som 

barriären mellan den magiska världen som hjälten beger sig ut i och den domesticerade som 

han lämnar som knappast kan göras mer konkret än en hemlig väg ner i underjorden som 

endast öppnas genom en specifik besvärjelse. Campbell beskriver väktaren som står över 

barriären som även här är närvarande genom i form av klippan.47 

Behovet av hemlig kunskap för att kunna få tillgång till andra världar och djupare mening är 

även en aspekt som Jung beskriver, detta symboliserar människans försök att förstå sitt 

förhållande med det egna psyket och vägen mot Självet genom historier.48 Det är uppenbart 

att Talanga besitter hemliga kunskaper, en kod som låter honom stiga ner stolt och säkert i 

den mörka underjorden där andra inte får gå. Besvärjelsen talar om att det är med Maufies 

välsignelse som han kan göra detta, han har vunnit vänskapen med ett av underjordens väsen 

som då tillåter honom att stiga ner utan utmaning och fara. Han har fått land av Maufie som 

han skall bruka vilket tyder på att han är välkommen att bege sig dit ofta. Talanga kan då 

representera någon med den hemliga kunskapen som ha lyckats etablera symbios med sitt 

undermedvetna. Det är genom att spionera på sin far som Ti’iti’i lyckas ta del av detta första 

steg ner i underjorden, stulen kunskap där hans karaktär återigen cementeras som baserar 

kring att lura andra. 

Myten fortsätter med att när Ti’iti’i väl var nere i underjorden arbetade han med sin far, tills 

han såg rök stiga över horisonten vilket hans far förklarade var Maufies eld. Här i likhet med 

Hawaii myten görs det tydligt att det endast var genom att ta sig ner i underjorden som Ti’iti’i 

kunde varsebli elden vilket talar om värdet av att göra denna resa även om den är farlig och 

mörk. Han följde röken tills han hittade Maufie och bad guden om att få elden, vilket han 

sedan fick för att bära till sin far. Det benämns inte tydligt men ordalaget föreslår att guden 

trodde att Ti’iti’i var där på sin fars vägar och därför gav honom elden, trots att Talanga aldrig 

i myten skickade sin son för att göra detta. Igen kommer trickster aspekten till ytan.  

                                                           
47 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004.  S.71–74. 
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Myten fortsätter med att Ti’iti’i tog elden tillbaka till sin far men sedan snabbt hamnade i 

konflikt med Maufie. Vi ser aspekter av Sällskapsöarnas myt om mötet mellan Maui och 

Tangaroa då Maufie inte till en början har rollen som antagonist till hjälten utan villigt ger 

elden. Det är först när Maui/Ti’it’i använder elden för något annat än det han sa, när han lurar 

guden som håller elden som det blir konflikt och guden tar på sig rollen som antagonist. 

Kampen som följer beskrivs som otrolig, men Ti’iti’i lyckades bryta av en av Mafuies armar 

och tar sedan tag i den andra för att göra samma sak. Då började guden att be pojken att visa 

honom nåd, han förklarar att han måste hålla uppe Samoa och inte tillåta för mycket 

jordbävningar. Detta kommer vara svårt nog med en hand, men hur skulle han kunna göra det 

utan några alls? Ti’iti’i krävde då en belöning och guden erbjöd honom hundra fruar, men det 

ville Ti’iti’i inte ha. Mafuie erbjöd då hemligheten om hur man hitta eld som Ti’iti’i kunde ta 

med sig upp till ytan. Detta gick han med på och Mafuie berättade hur gudarna hade gömt 

elden i olika träd för människan att hitta, och att den kunde släppas lös genom att gnugga de 

mot varandra.  

Av särskilt intresse här är att Westervelt beskriver att folket på Samoa inte tror att Maufie var 

ärlig när han bad för sitt liv. Guden menade att hans uppdrag var att hålla Samoa plant men på 

Samoa menar de att han har en lång pinne som han skakar på när han är arg eller önskar att 

skrämma dem. När jordbävningar händer så tackar de Ti’iti’i för tänk vad mycket värre det 

skulle skaka om Maufie hade två armar.49 Detta visar på en dualism som fokuserar på den 

uppenbara men viktiga faktumet att den som har makt kan använda den till både gott och ont, 

guden över jordbävningar kan ses både som den som orsakar dem, eller den som håller dem 

borta. Dualismen är även den ett element som Jung menar återfinns genom hela det mänskliga 

psyket, det medvetna och det omedvetna speglar varandra. Om ditt medvetna är introvert är 

ditt undermedvetna extrovert, om du är en kvinna finns det en maskulin aspekt i ditt 

undermedvetna, din animus och om du är man finns det en anima som är det feminina.50 Om 

Ti’iti’i htar makten att stoppa jordbävningarna ter det sig naturligt att han har makten att 

orsaka dem, och genom den dualistiska teorin kan konflikten med Maufie ses som Ti’iti’is 

möte med sin Skugga, de negativa aspekterna, den ondska han skulle vara kapabel till med sin 

stora kraft. Detta möte är av yttersta vikt enligt både Jung och Peterson, det första steget mot 
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Självet är mötet med Skuggan, som Peterson kallar mörkret, eller Kaos då man måste vara 

medveten om sin makt för att kunna använda den ansvarsfullt.51  

Ti’iti’i besegrar guden, Skuggan, mörkret som visar vad han är kapabel till men han dödar de 

inte. Detta leder då till frågan varför inte? Folket på Samoa som tror at Maufie är den som 

orsakar jordbävningarna skulle nog uppskatta om jordbävningarna slutade, inte endast blev 

svagare. Detta är mycket nära den lärdom som fanns att ta från när Maui dödade Tangaroa i 

myten från Sällskapsöarna. Faran i att döda eller förneka Skuggan skulle vara att döda en del 

av oss själva och stänga vägen till ens eget psyket. Jung talar även om att Skuggan är en 

levande del personligheten och måste därför låtas leva i någon form, här symboliseras det av 

att Maufie har kvar en arm men inte tillåts agera fritt. Peterson beskriver detta behov för 

människan att erkänna och acceptera sin egen potential till ondska som av yttersta vikt. Han 

talar om hur vi i modern tid riskerar att förneka att ondska existerar, och kommenterar att 

osynlighet är vad djävulen begär mest för det finns inget farligare än en man som inte anser 

sig kapabel till ondska.52  

Elden verkar i denna myt spela en mindre roll, det är inte något hjälten sätter ut för att 

införskaffa från början och det görs inte tydligt att det är elden som hans motivation. Guden är 

den som erbjuder eldens hemlighet, om än under hot snarare än att det är vad Ti’iti’i försöker 

få från honom. Med detta i åtanke är det jordbävningarna som istället står i fokus, och Ti’iti’is 

interaktion med Maufie. Detta lägger grunden till min tolkning av detta som en fråga om ett 

möte med och erkännande av Skuggan. 

 

7.4. Cooköarna 
På Cooköarna finns det en annan myt som också tar Maui ner i underjorden efter en förälder. 

Denna berättelse börjar med att Maui och hans bröder lever på rå mat, men de visste deras 

mor ibland hade riktigt god mat som hade blivit tillagad. De lärde sig också att det var eld 

som låg bakom detta och Maui bestämde sig att han ville ha eld och följde efter sin mor. 

Mauis mor var väktaren av vägen till den osynliga världen, och när hon önskade att ta sig dit 

öppnade hon en svart sten och steg igenom den till underjorden. Här ser vi igen den aspekt, 

eller eventuellt arketyp som Joseph Campbell beskriver som Färden Över Tröskeln där Mauis 

mor har rollen som den som har den hemliga kunskapen samt symboliken bakom en hemlig 
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barriär mellan det vardagliga och det magiska, Ordning och Kaos, det medvetna och det 

undermedvetna.  

Innan Maui följer efter sin mor så bestämmer han sig dock för att studera olika fåglar för att 

lära sig ta formen av den tåligaste och starkaste, till slut förvandlade han sig till en duva och 

flög till den svarta stenen och passerade ner igenom de långa mörka tunnlarna, Det som skiljer 

sig här från det andra myterna är att Maui behöver bemästra nya förmågor och förändra sig 

själv för att kunna passera genom portalen efter sin mor. Att hjälten behöver förändras för att 

kunna bemästra och få tillgång till nya skatter och kunskap är ett vanligt förekommande tema, 

det skulle kunna argumenteras att det är ett krav för att en myt skall ha mening. Om inget har 

förändrats efter händelserna vad är då värt att berätta och fanns det någon poäng av att agera 

alls? Peterson beskriver hur hjälten förvandlar Kaos till Ordning genom att bemästra det 

okända, och Campbells teori om Hjältens Resa kräver motgångar där hjälten behöver förbättra 

sig själv, transformera sig själv för att kunna segra och röra sig vidare.53  

Väl nere i underjorden mötte han en eld gud och förvandlade sig tillbaka till en man innan han 

krävde att få eldens hemlighet. Guden gick med på detta, på villkoret att han först skulle låta 

sig bli kastad upp i luften av gudens starka armar, och Maui gick med på detta så länge han 

fick göra detsamma mot guden efteråt. Detta gick de både med på. Myten förklarar tydligt att 

eldguden trodde att Maui skulle dö när han landade och ansåg inte att det fanns någon risk att 

han skulle behöva dela med sig av elden. Detta var inte en ärlig överenskommelse.  

Här ser vi högmod då guden är övertygad att Maui inte kan besegra honom, ett vanligt inslag i 

många historier där hjälten kommer i strid med antagonisten. Joseph Campbell beskriver detta 

som hjältens roll som krigare som här slåss mot antagonisten, draken, det oföränderliga, 

stagnering, tyrannen. Detta ser vi genom att det är elden, utvecklingen för människan som 

guden frånhåller, men Campbell menar att det är tyrannens öde att bli lurad av hjälten på 

grund av detta då hjälten representerar förändring och det är oundvikligt att han kommer att 

bära kunskaper som låter denne besegra tyrannen.54 

Just detta ser vi hända här, för när Maui blir kastad högt upp i luften förvandlar han sig till en 

fjäder och faller långsamt och säkert ner till marken där han blir en man igen och springer 
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fram för att kasta guden själv. Han växte i styrka och storlek tills han höll guden mycket högt, 

innan han började kasta upp honom i skyn igen och igen, tills han omtöcknad lovade att ge 

Maui vad han en önskade. Han bad då om eldens hemlighet och lärde sig hur man gjorde eld 

genom att gnugga olika slags träslag mot varandra. Det är endast genom de förmågor och den 

förändring som Maui bemästrade tidigare i myten, att förvandla sig själv till en fågel, som han 

besegrade guden. Detta kan tolkas som ett exempel om hur en individ inte alltid är redo att 

bege sig på den stora resan, ner i det undermedvetna utan behöver bemästra andra aspekter av 

sig själv först. Jung exempelvis talar ofta om hur det är först i medelåldern som psyket är 

utvecklat nog att kunna göra resorna ner i det undermedvetna, att detta kräver psykisk mognad 

för att kunna ta steget mot indviduationsprocessen.55 I myterna besegrar hjälten draken både 

för att det är om segrar vi vill höra, samt att vi vill lära från de som har segrat kunskap som 

kan hjälpa oss själva. Inte alla som beger sig ner i det mörka undermedvetna är kapabla och 

utrustade för att hantera det, Jung menat att det är först nyligen som vi människor alls har 

varit kapabla att göra denna resa då vi tidigare har varit slaviskt fastbundna till den bild av 

psyket som religionerna har försökt att slå fast.56 

7.5. Niue  
Den sista myten kommer från Niue, av Westervelt kallat Savage Island. Denna skiljer sig 

ifrån de andra på två markanta sätt och börjar med att Maui följde efter sin far en dag och såg 

honom dra upp gräs och gå ner i eldens land i underjorden. Det tog inte lång tid innan han fick 

chansen att stjäla elden och började springa mot vägen till ytan men hans far såg sin son och 

försökte att stoppa honom. Han sprang upp längs vägen som hade buskar och gräs längs 

sidorna och just när hans far var nära att få tag på honom tog det eld. Elden slog upp i 

ansikten på hans far och Maui kom undan, underjorden var hotad men han sprang fort mot 

ytan när han såg att elden följde efter honom. Kvävd och hostande sprang han upp i den friska 

luften men rök och aska följde honom tills elden svepte över landet, ett stort vulkanutbrott. 

Detta är den enda myten där inget tyder på att Maui är ute att ge elden till någon annan. Hur 

Maui faktiskt stjäl elden beskrivs inte heller utan denna detalj verkar ha fallit bort genom 

återgivanden under åren eller har aldrig varit en del av historien. Detta tyder på att det inte är 

Mauis införskaffande av elden som är i fokus utan snarare effekten av elden när den spred sig. 

Till en början följdes den symbolik som har funnits i tidigare myter, en hemlig väg ner i 

underjorden som representerar det undermedvetna, kaos och en magisk värld men sedan 

                                                           
55 Jung, C. G., Människan och hennes symboler, [Ny utg.], Forum, Stockholm, 1984. S.274 
56 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.127–129. 
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bryter den mot mönstret, hjälten segrar inte i denna myt och det leder till frågan om det är en 

hjältemyt. Som Campbell beskriver fungerar hjältar bland annat som exempel och symboler 

för förändring, oftast positiv vilket fungerar som en förebild för människor.57 Istället verkar 

den ha ett varnande budskap i likhet med myten från Sällskapsöarna men här presenteras 

ingen försoning efter att Maui agerade fel, inget försök görs att berätta om den positiva 

aspekten av elden eller händelsen utan den målas endast som mörk och negativ. Med detta i 

åtanke måste den tjäna en annan funktion än myten från Sällskapsöarna, här handlar det inte 

om faran med att döda sin egen Skugga, här verkar Maui inte vara kapabel till en sådan 

bedrift. 

I alla tidigare myter har det nämnts hur resan ner i underjorden, kaos, det undermedvetna är 

farligt och det endast är den dumdristige och modige som beger sig på denna resa, men hjälten 

har alltid kommit ifrån detta möte som segrare med hemlig kunskap och skatter. Det är värt att 

notera genom denna myt att detta inte nödvändigtvis är fallet, inte alla hjältar är redo och alla 

är inte hjältar. Att komma i kontakt med det undermedvetna är inte ofarligt, Jung beskriver 

som exempel för möten med artketyper munken Niklaus von Flue som hade en 

Trefaldihetsvision som slog skräck i honom och gjorde honom till eremit i flera år då han 

försökte att assimilera denna upplevelse. Jung varnar för att denna assimilering kanske inte 

hade varit möjlig utan det religiösa ramverket som Niklaus hade genom kristendomen. Han 

talar om hur den arketypiska bilden hotade att krossa honom och sönderslita hans inre.58 Eld 

är en stark och tydlig symbol för en sådan dualism då vi både behöver den, vill ha den och 

den är bra för vår utveckling samtidigt som den är farlig, destruktiv och vild. Maui beger sig 

ner i det mörka undermedvetna men tänder där en eld som riskerar att förstöra det, han kan 

inte hantera det han hittade i djupet och han flyr från det, upp i det säkra och domesticerade 

men det är för sent. Elden följer honom upp i den övre världen och även den är i fara. Vi får 

aldrig veta i myten konsekvenserna av Mauis agerade, om detta var slutet på hans äventyr 

eller om han lyckades att rädda omgivningen. Därför kan myten tolkas som en varning, du 

skall veta att det är farligt att ta stegen mot individuation och möta sig själv och som Jung 

säger, endast det modiga och dåraktiga gör denna resa. 

 

                                                           
57 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Commemorative ed., Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2004. S.198. 
58 Jung, C. G., Valda skrifter. Arketyper och drömmar, Natur och kultur, Stockholm, 1995. S.109–113. 
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7.6. Diskussion 
 

Sammanfattningsvis hanterar alla myterna förutom Niuemyten berättelsen om hur Maui ger 

sig ut på ett äventyr där han lär sig hemligheten om hur man gör eld, elden vilken tidigare var 

gömd från människan och sedan ger elden till den övre världen. I den tidigare delen av denna 

undersökning låg fokus på den individuella myten och det budskap som kan ses i de som 

separata myter, som jag mikronivå. Men det finns även en delad struktur på makronivån där 

de också finnas en symbolik, dessa är genomgående genom alla myterna och kan sättas in i ett 

större sammanhang.  

Det delade temat om en resa ner i en magisk farlig värld är redan noterat i alla dessa myter 

vilket passar in i samtliga teorier, om Jungs undermedvetna, om Campbells hjältemyt och 

Petersons hjälte som slåss mot Kaos. Men detta leder till två frågor, vad är elden och varför 

hålls den gömd från människan? 

I analysen på mikronivå har elden endast symboliserat skatten, den hemliga kunskapen den 

belöning som väntar den som vågar att svara på äventyrets lockrop. Men eld är självklart en 

symbol med många och starka symboliska associationer.  En simpel tolkning är naturkrafter, 

då den både kan ha rollen som beskyddare och förstörare och handlingen att stjäla elden från 

det gudomliga symboliserar människans bemästrande av elden, genom Mauis bemästrande av 

den.  

En annan tolkning är att elden symboliserar gnistan som väcker människans medvetande till 

liv. Detta är en tolkning som Jung själv gör bland annat i sin korrespondens med Margaret 

Ostrowski: 

The act of becoming conscious happens to man in darkness. If he can grasp and 

handle consciousness then the fire brought from Heaven becomes a sacrificial 

flame, not the wrath of the gods. The acquisition of consciousness by force 

creates a sense of guilt.59 

Jung beskriver hur människan innan hon är självmedveten befinner sig i mörker. Hur det är en 

flamma som har tagits ner från himmelen. Hur detta är en offrande flamma, och hur en känsla 

av skuld följer den som har tillförskaffat sig medvetande med våld. Mörkret representerar här 

en människa vars sinne är mörkt och slutet, medvetandet har ännu inte vaknat. Men det är 

                                                           
59 Ostrowski-Sachs, Margret, From conversations with C.G. Jung, Juris Verlag, Zürich, 1971. S.9. 
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genom att hantera elden som har kommit från himmelen som han vaknar, i dessa myter 

kommer elden från underjorden men det är en barriär som ter sig mer naturlig till att 

öboendefolk, speciellt då en association med elden görs med vulkaner och eldarna i jordens 

innanmäte snarare än elden från himmelens blixtar. Skulden som följer är ett vanligt tema som 

framförallt framgår i det mest kända myterna av denna typ i västvärlden. I bibelns Genesis när 

Adam och Eva blir självmedvetna efter att de ätit kunskapens frukt och gömmer sig för gud 

och blir bestraffade samt i Prometeus myten där människan bestraffade för Prometeus 

handlingar på ett liknande sätt, och guden själv bli bunden för att lida i en evighet. Detta tema 

är inte lika tydligt i alla myter i denna undersökning, vilket jag tror beror på att inte alla är 

eldmyter av denna natur men går att återfinna i myterna från Sällskapsöarna och Niue.  

Denna tolkning av medvetandet och friheten samt faran som följer går även att konkretisera 

på en mer välbekant nivå, där medvetenheten representerar förvandlingen från son till man. 

Här symboliserar elden friheten från beroende av fadern på samma sätt som elden är friheten 

från gudarna då människan själv tar makten över sitt öde. Detta kommer inte alltid lätt och 

konflikt kan komma från flera håll. Om sonen är ovillig att lämna hemmet kan han förvisas av 

fadern, eller med omvända roller kan sonen slita sig loss, men myten behöver en 

demonstration av sonens förmåga att klara sig själv. Sorgen och smärtan som följer kan ses 

som utsattheten som följer när det faderliga beskyddet försvinner och sonen lämnas själv till 

världens ondska och under. 

Utöver denna delade struktur summerar jag kort att Hawaiimyten beskriver ett möte med 

Anima som en trickster där Maui hamnar i konflikt med sig själv då han försöker att bemästra 

sin rädsla för elden. Han lyckas bemästra sin egen rädsla och kommer hem igen och sprider 

kunskapen han har lärt sig. 

Myten från Sällskapsöarna är mycket annorlunda och det är den första aktören Maui möter på 

resan som behandlas. Genom att bemästra Skuggan med våld får Maui det han vill ha, men 

blir tillrättavisad av sin mor Hina, som är hans guide i denna undre värld. Genom detta lär sig 

Maui att han inte bör försöka döda sin Skugga utan låta den leva då den är av stort värde för 

honom. 

I myten från Samoa är det åter ett möte med Skuggan, här läggs dock fokus på Skuggan som 

Mauis negativa aspekter snarare än en varning att inte döda den, även om även detta 

inkluderas. Maui väljer här själv att inte förinta guden, Skuggan, utan bryter istället av en av 

dess armar så att den ondska som finns inom honom inte är dominant, den kan inte besegra 
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honom men den existerar fortfarande. Detta är ett positivt exempel som ges istället för en 

varning om vad man icke bör göra. 

Cooköarnas myt är unik då den lägger mycket tid på Mauis behov av förvandling för att 

förbereda sig för resan ner i underjorden och mötet med Skuggan. Detta lägger vikt på idéen 

att inte alla är redo för denna resa, ett faktum som tidigare har nämnts men inte har visats då 

hjälten alltid segrar. Det gör Maui förvisso här med, men det visas att han kanske inte hade 

gjort det om han inte hade spenderat tiden med att förbereda sig.  

Detta tema med varningar fortsätter i myten från Niue som inte alls följer Campbells 

monomyt, och generellt saknar en heroisk struktur. Detta kan tolkas som att denna myt inte är 

hjältemyt utan snarare är en varning, alla de tidigare myterna nämner risken med mötet med 

det undermedvetna men i denna görs det tydligare då faran att bli besatt och förstörd av dessa 

uppenbarelser beskrivs. Maui ses här som mer barnslig och rädd vilket cementerar att han inte 

var redo för denna resa. 

 

8. Slutsats 
 

I min analys kan jag se det teman som flera andra vilka använder sig av Jungs teorier 

identifierar. Myterna följer de teman som Joseph Campbell presenterar i sin monomyt i stor 

grad, den generella strukturen kan appliceras på alla och flera av de teman som han beskriver 

som exempelvis barriären till den andra världen går att återfinna i flera av fallen. Att dessa 

myter har en lärande funktion är något som både Campbell, von Franz samt mer moderna 

tolkare som Rosander och till vis del Gren pekar på genom just hjälten som symbol och ideal 

för den egna personen, detta kan sedan tolkas genom Jungs egna teorier om att detta är en 

beskrivning av individuationsprocessen som dramatiseras och projiceras på världen runt oss, i 

detta fall elden. Den kamp som Jung beskriver är intern, resan ner i underjorden existerar 

endast inom individens psyke men myterna beskrivs i den externa världen som ett sätt att 

konkretisera den egna kampen med sin psykiska utveckling samt som exempel till andra 

människor. Detta kan ses i det existentiella budskap som kan identifieras genom att tolka 

dessa myter med den jungianska teorin som grund, viktiga läxor som talar för just denna 

psykiska mognad. Det tema som repeteras främst är det som Campbell beskriver som 

monomyten där Maui alltid lämnar hemmet bakom sig och ger sig ner i underjorden eller ut 

på havet, detta har sin grund i Jungs tankar om det undermedvetna som han själv ofta 
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beskriver som en farlig plats men det är Campbell som mer konkret beskriver denna roll i 

myterna om jaget. Denna tolkning av det säkra medvetna och det osäkra undermedvetna 

stämmer även med Jordan Petersons tankar om en separation av Kaos och Ordning vilket 

följer samma teman son det Campbell beskriver men är mycket mer generell och universell 

och tolkar det existentiella budskapet mer praktiskt, här blir Maui även ett exempel på en 

hjälte som har modet att konfrontera fara och ge något av värde till sitt samhälle vilket kan 

tolkas som ett exempel på en produktiv medlem av ett samhälle och vilket beteende bör 

uppmuntras och beundras.  

Komparativt delar myterna flera strukturella liknelser på ett översiktligt perspektiv men har 

även markanta skillnader inom denna struktur som kan tolkas på olika sätt. Den största 

skillnaden ses i myten från Nimue som tydligt är annorlunda då den saknar den heroiska 

aspekten runt aktören, jaget. Detta visar intressant hur myterna ur dessa perspektiv kan både 

ses som liknande och separata, samtidigt som alla passar in i individuationsprocessen som 

Jung beskriver i båda tolkningarna. 

Flera arketypiska föreställningar går att identifiera genom Jung och hans uttydares teorier där 

den vanligaste är i formen av Skuggan, Anima samt det undermedvetna generellt vilket 

stämmer överens med Jung beskrivning att dessa är det första människan kommer i kontakt 

med i individuationsprocessen och ofta har en antagonistisk roll som passar in i hjältemytens 

struktur. Vi ser dessa främst hos gudarna som håller elden från Maui, men även ibland hos 

anda aktörer som hans mor och far. Jämfört med exempelvis Rosanders analys i Pojken, 

trollen och den vackra lilla prinsessan är Mauimyterna slående korta, detta kan göra det 

svårare att identifiera olika arketypiska föreställningar i berättelsen då materialet kan ses som 

torftigt. Detta är en problematik som även finns i Grens analys av guden Baron Samedi med 

liknande korta myter, dock kan detta tolkas i ett annat perspektiv genom exempelvis Jordan 

Petersons beskrivning av myterna. Peterson menar att det myter som har överlevt genom 

tiderna konstant redigeras och bli kortare tills allt som är överflödigt har tagits bort. 

Avslutningsvis anser jag att det är tydligt att Jungs teorier, samt även Petersons och 

Campbells uttolkning går att applicera på dessa myter för att identifiera existentiella teman 

som befinner sig bortom religionshistoriska eller konventionella psykologiska förklaringar. 

De arketypiska föreställningar som jag kan identifiera är till stor del delade mellan dessa 

myter baserat på den det existentiella budskapets natur. Historier som har överlevt genom 

tiderna är de som av någon anledning inte har blivit förkastade och bortglömda genom en 
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kultur vars natur och preferenser har varit föränderliga. Dessa teorier är ett verktyg bland 

många som identifierar och reflekterar kring dessa överlevande budskap. 
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