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Abstract  

 

The purpose of this essay is to delve into the representation of women in Junji Itō’s famous 

horror manga Uzumaki. Using a psychoanalytic approach to gender in contemporary horror 

coupled with a postmodern understanding of gender as performance, this essay utilizes critical 

discourse analysis to examine the ways in which Uzumaki’s narrative employs and constructs 

concepts of femininity and the maternal. To grasp the full range of expression in Uzumaki, 

textual as well as visual, the interpretation also relies on visual text analysis. Regarding the 

representation of women, this essay suggests that women turn into that which psychoanalytic 

terminology might label abject or monstrous-feminine when overstepping the boundaries 

established by binaristic notions of gender where woman is to be modest and pure – the 

transgressions in question ultimately resulting in the monstrous woman’s demise. This 

interpretation also highlights the representation of the abject mother, woman turned 

monstrous-feminine by virtue of her reproductive abilities. In conclusion, Uzumaki can be 

interpreted as a manifestation of the encompassing fear of women transgressing their assigned 

roles. Additionally, it might be viewed as an expression of the frightful dual notion of mother 

as destructive as well as reproductive. 

 

Keywords: horror manga, gender, psychoanalysis, performativity, discourse analysis, visual  

text analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka representationen av kvinnor i Junji Itōs välkända 

skräckmanga Uzumaki. Med hjälp av en psykoanalytisk ingång till kön i moderna 

skräcknarrativ och en postmodern förståelse av kön som ett iscensättande undersöker arbetet 

hur Uzumaki ger uttryck för och konstruerar föreställningar kring femininitet och moderskap. 

Arbetet utgår från kritisk diskursanalys och använder sig även av visuell textanalys för att nå 

en tillfredsställande helhetsförståelse av Uzumakis narrativ, textuellt och visuellt. Beträffande 

kvinnorepresentationen föreslår arbetet att kvinnor förvandlas till det som inom ramarna för 

psykoanalytisk terminologi kallas abjekt eller monstrous-feminine när de överskrider det 

föreskrivna kvinnoidealet. Överskridningen resulterar slutligen i de monstruösa kvinnornas 

förfall. Arbetet belyser även hur mödrar konstrueras som abjektiva i egenskap av sina 

reproduktiva förmågor. Sammanfattningsvis kan Uzumaki läsas som en manifestation av 

rädslan för kvinnor som överträder sina tilldelade roller. Därtill kan det betraktas som en 

illustration av den skrämmande föreställningen om modern som destruktiv så väl som 

reproduktiv. 

 

Nyckelord: skräckmanga, genus, psykoanalys, performativitet, diskursanalys, visuell 

textanalys 
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1. Inledning 
Inom japansk kultur intar skräcknarrativ en central plats både historiskt och i en samtida 

kontext (Dollase, 2010). Legender, myter och folklore är späckad med skräckfyllda 

spökhistorier och märkliga berättelser om det övernaturliga, och liksom Dollase (2010) 

påpekar influerar dessa traditionella berättelser även nutida skräcknarrativ. Fascinationen för 

det övernaturliga verkar gå igen från generation till generation, och tar sig uttryck i en mängd 

olika populärkulturella medium. Detta är kanske mest märkbart i samtida japansk skräckfilm. 

Sedan en tid tillbaka har det internationella intresset för denna filmgenre formligen exploderat 

och genererat både västerländska nyinspelningar och heta kritikerdebatter (McRoy, 2008). 

Även i japanska serietidningar, eller manga, förefaller skräck ha ett starkt fäste. Olika former 

av narrativ seriekonst har sedan länge tillbaka varit en framträdande del av Japans kulturliv, 

inte minst kombinerat med ett skräckfyllt bildspråk. Bland nutida författare är Junji Itō 

(1963-) en av de mest framträdande inom mangans skräckgenre, tillsammans med bland annat 

Hideshi Hino (1946-) och Kazuo Umezu (1936-).  

 

Intresset för skräckmanga är måhända inte lika starkt som intresset för japansk skräckfilm i 

väst, men liksom Lee (2009) påpekar har intresset för manga i allmänhet ökat avsevärt i både 

Europa och USA under de senaste åren. Med tanke på detta kan det vara relevant att ägna 

akademiskt intresse åt skräckmanga även i en västerländsk kontext. Genusvetenskapligt 

orienterade studier på manga kretsar i regel kring representationer av kön inom olika genrer 

och subgenrer. Choo (2008) har exempelvis analyserat representationer av femininitet i 

manga riktad till unga flickor. Beträffande genusvetenskapliga studier på just skräckmanga 

har Dollase (2010) undersökt skildringar av skrämmande kvinnliga väsen i skräckmanga 

riktad till samma publik. Detta arbete följer i fotspåren av dessa forskare genom att intressera 

sig för framställningen av kvinnor i skräckmanga. Mer specifikt är det representationen av 

kvinnliga monster i Junji Itōs klassiska skräckmanga Uzumaki som är föremål för analys. 

Serien riktar sig primärt till en vuxen, manlig publik och publicerades mellan 1998-1999 i 

Japan. Sedan dess har den utkommit i en mängd olika upplagor och översatts till en antal 

olika språk – i Sverige gavs den ut på svenska år 2009-2010 av Galago. Utöver att vara 

mycket läst internationellt har Uzumaki varit föremål för ett visst forskningsintresse. Verket 

förefaller dock inte ha analyserats ur ett genusvetenskapligt perspektiv tidigare. Med detta i 

åtanke finns det anledning att titta närmare på det skrämmande, det obehagliga, och slutligen 

det könade i framställningen av Uzumakis kvinnliga monster. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en psykoanalytisk och genusvetenskaplig 

referensram undersöka hur föreställningar om kön kommer till uttryck i Junji Itōs verk 

Uzumaki genom att granska framställningen av de kvinnliga monster som förekommer i 

mangan. Med utgångspunkt i syftet avser arbetet besvara följande frågeställningar:  

 

- Hur kommer kulturellt betingade uppfattningar om femininitet till uttryck genom Junji 

Itōs	framställning av kvinnliga monster i Uzumaki? 

- På vilket sätt framställs kvinnokroppen som monstruös i Junji Itōs	Uzumaki? 

	

1.2 Disposition 

Efter denna inledande del där forskningsområde, syfte och frågeställningar presenterats 

kommer en komprimerad sammanfattning av skräckmanga ur ett historiskt och nutida 

perspektiv redovisas. Denna redogörelse syftar till att introducera läsaren för ämnesområdet 

och förklara viktiga begrepp som är återkommande i arbetet. Därefter redovisas uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter, följt av en presentation av den tidigare forskningen. Efter detta 

redovisas resultat och analys, vilket utmynnar i en diskussion där resultat och analys 

sammanfattas och diskuteras i relation till tidigare forskning. 

1.3 Skräckmanga: en översikt 
Beträffande narrativ seriekonst i allmänhet har detta fenomen närvarat i en stor del av den 

japanska kulturens historia. Faktum är att ett av de första exemplen på seriekonst har 

upptäckts i det japanska Hōryū-ji-templet från 600-talet. Moderna, tryckta serietidningar – 

som fått namnet manga – uppkom dock under tidigt 1900-tal, inspirerat av den västerländska 

produktionen av detsamma (Bush, 2001). Sedan sitt inträde i det japanska kulturlivet har 

mangaindustrin vuxit sig enorm, och det är numera en väletablerad kulturform i Japan (Choo, 

2008). Inom manga kan ett antal övergripande genrer urskiljas. De genrer som framträtt sedan 

mangans intåg efter andra världskriget är shōnen, shōjo, seinen och rediisu komikku. Shōnen 

vänder sig till unga pojkar, shōjo vänder sig till unga flickor, seinen är manga riktad till vuxna 

män och rediisu komikku är riktad till en vuxen, kvinnlig publik (Bush, 2001). Inom dessa 

genrer framträder även andra subgenrer. Skräck anses vara en viktig subgenre tillsammans 

med en mängd andra, som romantik, science fiction och äventyr. Bush (2001) delar in 

skräckmanga i fem olika kategorier. Den första framträdde tidigt i mangans historia, som en 

knock-off av amerikanska narrativ där det finns en alludering till humor i skräcken. Den andra 
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kategorin bibehåller humorn men introducerar inhemska japanska övernaturliga element. Den 

tredje kategorin har sin hemvist i shōjo-manga och kan handla om exempelvis erotisk 

vampirism och hemsökta skolor. Den fjärde kategorin kallas ero-guro och innefattar erotiska 

och groteska inslag som ekar det japanska 1800-talets fascination vid gore1 och det 

övernaturliga. Den femte kategorin är modern skräckmanga, som använder sig av allt från 

religiösa kulter och biologisk efterforskning till modern teknologi för att göra det aktuellt för 

samtiden (Bush, 2001).  

2. Teori  
I stora drag kan det teoretiska ramverket för uppsatsen beskrivas som en sammansmältning 

mellan psykoanalytiska och genusvetenskapliga utgångspunkter. Beträffande användandet av 

psykoanalytisk teori skriver Widerberg (1990) att det finns två olika sätt att förhålla sig till 

psykoanalytiska teorier i en samhällsvetenskaplig text: man kan sätta sig in i teorierna så att 

det blir möjligt att ta ett inomteoretiskt ställningstagande, eller så kan man ta dem ”som de är” 

och bara använda dem på de frågor man är intresserad av. Detta arbete utgår från det 

sistnämnda anspråket. Med andra ord är inte syftet med uppsatsen att ta ett inomteoretiskt 

ställningstagande; arbetet är inte primärt intresserat av att kritisera eller ta ställning till 

teoriernas ”riktighet” i förhållande till annan psykoanalytisk forskning.  

 

En stor del av uppsatsens analysdel kretsar kring Kristevas teori kring abjektion. Abjektion 

kan beskrivas som den mänskliga reaktionen till sådant som hotar upplevelsen av skillnaden 

mellan subjekt och objekt eller självet och andra. Enligt Kristevas (1982) teori hotar 

mänskliga avfall – som blod, svett, tårar, kräkningar och saliv – vår upplevelse av 

individualitet genom att utmana den dikotoma uppdelningen av självet/andre som 

subjektivitet är beroende av. Den utsöndrande kroppen upplevs som frånstötande eftersom 

den påminner oss om dess diffusa gränser och kroppens ultimata förfall. Kristeva (1982) 

skriver att abjektion är det som rubbar identitet och ordning, det som inte respekterar gränser, 

positioner och regler. Begreppet kommer diskuteras djupare och placeras i sitt sammanhang i 

analysdelen av uppsatsen. Kristevas abjektionsteori kommer även läsas tillsammans med 

Creeds (2007) begrepp the monstrous-feminine. I sin bok The Monstrous-feminine: Film, 

Feminism, Psychoanalysis analyserar Creed (2007) framställningar av kvinnor i skräckfilm 

																																																													
1 Bush (2001) använder denna engelska term för att beteckna ett underhållningsvåld som innefattar nästintill 
överdriven våldsamhet och stora mängder blod, ofta med en humoristisk underton. En svensk motsvarighet finns 
i ordet splatter, som i splatterfilm. 
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med utgångspunkt i Kristevas tankar kring abjektion. En central idé i Creeds (2007) bok är att 

kvinnan konstrueras som abjekt i skräckfilmer i kraft av sitt kön: hon framställs som 

monstrous-feminine. Detta begrepp kan tänkas vara ett lämpligt komplement till Kristeva då 

Creed använder abjektionsteorin för att förstå representationer av kvinnor i skräcknarrativ, 

vilket även den här uppsatsen syftar till att göra.  

 

Även nästa teori rör sig inom psykoanalysens begreppsvärld. Utöver de teorier som redan 

nämnts kommer materialet analyseras utifrån den jungianska teoretikern Neumanns begrepp 

The Great Mother/The Terrible Mother. Neumann (1974) skriver, inspirerad av Carl Jungs 

tankar kring arketyper och skuggor, om modern som en dualitet som rymmer både godhet och 

ondska. The Great Mother representerar ömhet, närhet och omhändertagande, medan The 

Terrible Mother representerar moderskapets ”skuggsida”. The Terrible Mother vill äga och 

kväva, hon är destruktiv snarare än reproduktiv. Neumann har inte ett genusvetenskapligt 

anspråk i sin forskning, men då hans teori kretsar kring moderskap ser jag en möjlighet att 

använda den som analysverktyg i min genusvetenskapligt grundade uppsats. 

 

Många forskare inom en rad olika forskningstraditioner har integrerat feministiska tankar 

kring kön som oförutbestämt av essentiella egenskaper, som en dynamisk process där vi aktivt 

konstruerar och agerar ut femininitet och maskulinitet genom interaktion med andra. Inom en 

rad forskningstraditioner har språkets roll för formandet av kön uppmärksammats och 

diskuterats, och en stor samtida företrädare för dessa tankebanor är Butler. Utöver 

psykoanalytiska teorier kommer analysdelen av detta arbete utgå från Butlers (2005) teori 

kring performativitet, vilket är ett begrepp som grundar sig i idén om kön som ett 

iscensättande. Performativitet går i korta drag ut på att kön konstrueras genom sociala 

handlingar. Genom sättet vi agerar socialt framstår våra kroppar som manliga eller kvinnliga 

(Butler, 2005). När vi agerar och talar på ett könat sätt är det med andra ord inte ett uttryck för 

en essentiell sanning om världen eller människan, det är snarare vi som aktivt konstruerar 

tillvaron genom handlingar. Genom att agera utifrån antagandet om att manliga och kvinnliga 

kroppar finns skapar vi och upprätthåller dessa kategorier.  

 

Uppsatsen gör anspråk på att kombinera psykoanalytisk teori med Butlers (2005) tankar kring 

performativitet. I detta hänseende läses psykoanalytiska teorier mot bakgrund av Butlers 

förståelse av kön som en social process och/eller en konstruktion upprättad av 

mellanmänskliga möten och handlingar. Psykoanalytiska teorier förefaller onekligen göra 
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essentialistiska antaganden om könens konstitution. Både Kristevas (1982) och Neumanns 

(1974) teorier verkar i vissa avseenden utgå från förekomsten av en ”fördiskursiv” 

kvinnokropp, alltså en kvinnokropp som, oberoende av dess sociala sammanhang och 

språkliga förutsättningar, existerar som könad. Trots det ser jag ser en möjlighet att förena 

Butlers konstruktivistiska idéer med psykoanalytiska teorier, då de ovannämnda 

psykoanalytiska teorierna kan läsas mot bakgrund av det diskursivt formade könet, snarare än 

det essentialistiska könet. De möjligen essentialistiska psykoanalytiska teorierna kan betraktas 

som ett verktyg för att förstå källmaterialet. Butler fungerar i sammanhanget som en kritik 

mot de psykoanalytiska teorierna – jag förhåller mig kritisk till den förståelse psykoanalys ger 

ger genom performativitetsteorin.  

3. Tidigare forskning 
Gällande forskning om japanska skräcknarrativ i förhållande till genus och representationer 

av kvinnliga vålnader, väsen eller monster förefaller det vara relativt outforskad mark där 

förhållandevis lite studier gjorts. Ett exempel på en studie av traditionell folklore i relation till 

genus är Michelle Lis (2009) Ambiguous Bodies: Reading the Grotesque in Japanese Setsuwa 

Tales, där författaren undersöker narrativ ur den förmoderna muntliga traditionen vid namn 

setsuwa. Där berörs porträtteringen av femininitet i relation till det övernaturliga i kapitlet The 

Feminization of Demons. Li (2009) menar att kvinnliga demoner i setsuwa kan tolkas som  

ett uttryck för missnöje hos dåtidens kvinnor, och de kan således betraktas som en narrativ 

gestaltning av motstånd mot samhällets patriarkala ordning. Gällande genusperspektiv på mer 

moderna skräcknarrativ är Valerie Wees (2011) Patriarchy and the Horror of the Monstrous 

Feminine: A comparative study of Ringu and The Ring ett exempel. I denna artikel berörs 

framställningen av den kvinnliga vålnad som spelar rollen som antagonist i den japanska – 

internationellt mycket populära – filmen Ringu. Författaren jämför sedan denna porträttering 

med den amerikanska adaptionen vid namn The Ring. Wee (2011) tolkar den kvinnliga 

vålnaden i den japanska versionen som en potentiell motståndskraft mot ett konservativt 

patriarkat. Dessa resultat har dels varit intressanta för detta arbete i den mening att det berör 

narrativ där monstruösa kvinnor figurerar. Dels har det varit intressant på grund av det faktum 

att båda dessa författare drar liknande slutsatser, trots att det rymmer tusentals år mellan de 

respektive materialen.  

 

När det kommer till genusperspektiv på japanska skräcknarrativ i manga förefaller även detta 

forskningsfält vara begränsat. Gällande mangastudiers genusvetenskapliga forskning i 
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allmänhet omfattar en stor del av undersökningarna shōjo-manga. Takeuchi (2010) skriver i 

sin artikel The Genealogy of Japanese Shōjo Manga (Girl’s Comics) att det skrivits en 

häpnadsväckande mängd artiklar om shōjo-mangans historia, innehåll och tematik. Med detta 

i åtanke är det föga förvånande att även genusvetenskapliga analyser av skräckmanga rör sig 

inom shōjo. I sökande efter artiklar som avhandlar skräck i förhållande till manga var 

Dollases (2010) Shōjo Spirits in Horror Manga den enda artikeln som hade relevans för detta 

arbetes specifika intresseområde. På grund av detta kommer denna artikels innehåll redovisas 

mer ingående.  

 

Dollase (2010) konstaterar inledningsvis att inte bara författarna till shōjo-manga är kvinnor; 

läsarna är oftast unga flickor, och utöver det brukar både protagonister och antagonister i 

berättelserna som förmedlas vara flickor eller kvinnor. Av hänsyn till detta syftar författaren 

till att undersöka hur skräcknarrativ tar sig uttryck i shōjo-mangans kvinnocentrerade värld. 

Dollase (2010) menar vidare att skräck i shōjo kan vara ett verktyg för unga flickor att 

upptäcka skrämmande sanningar om sig själva och människorna runt omkring. Känslor, 

tankar och begär som kan vara svåra att uttrycka i vanlig shōjo synliggörs i dess 

skräcksubgenre. På så vis speglar skräcknarrativ i shōjo unga flickors inre föreställningsvärld. 

 

Efter en kort redogörelse för shōjo-mangans historiska bakgrund tar Dollase (2010) upp en 

skräckmanga riktad till unga flickor av Kazuo Umezu där moderskap presenteras som 

monstruöst. I mangan i fråga är protagonisten en ung flicka, och antagonisten är hennes egen 

mor. Under berättelsens gång transformeras flickans mamma till en fasansfull ormkvinna som 

slutligen jagar och försöker äta upp henne. Denna manga visade enligt Dollae (2010) en 

subversion av den ömma och omhändertagande modern, och uppmärksammade den 

skrämmande sanningen att modern kunde vara hotfull. I samband med denna analys knyter 

Dollase (2010) an till Kristevas abjektionsteori och drar paralleller mellan shōjo-genrens 

skräcknarrativ och framställningar av abjekt moderskap. Hon menar att skräcken i shōjo ofta 

lokaliseras till hemmet, och således till modern. Dollase (2012) observerar vidare att mödrar, 

för unga flickor, är konstanta påminnelser om deras framtida roll som hustru och moder. 

 

Dollase (2010) för även en diskussion kring skolans roll i shōjo-mangans skräcknarrativ. I 

berättelser centrerade kring skolmiljöer behandlas och bearbetas unga flickors rädslor genom 

närvaron av en övernaturlig kraft. De vålnader som närvarar berättar ofta om sina erfarenheter 
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av mobbning, svek från vänner och dylikt, varpå de kvinnliga karaktärerna lyssnar och låter 

deras röst bli hörd – att besegra spökena är inte lika viktigt som att visa sympati för dem. 

Ytterligare en poäng hos Dollase (2010) är att skräckmanga i shōjo-genren ofta tar upp 

hämndlystna kvinnliga vålnader från förmoderna tidsperioder, vars sorgliga livsöde förhindrat 

dem från att gå vidare. Dessa kvinnliga vålnader illustrerar hur kvinnor behandlades i 

förmodernitetens manscentrerade och patriarkala samhällen.  

 

Slutligen diskuterar Dollase (2010) gender subversion inom ramarna för skräckmanga i shōjo-

genren. För att exemplifiera tar hon upp en manga där en ung pojkes könsidentitet och uttryck 

är oklart. Hans namn är könsneutralt och på grund av omständigheter i mangans berättelse 

uppfostrades han till flicka. Dollase (2010) menar att denna typ av subversion är ett ofta 

förekommande grepp inom shōjo-genren i allmänhet. I samband med detta påstående tar hon 

upp subgenren Boys’ Love, tidigare känt som yaoi eller shonen-ai. Denna subgenre skildrar 

vackra, androgyna unga män som har romantiska och sexuella relationer med varandra. 

Avslutningsvis tar Dollase (2010) upp ett exempel på en shōjo-manga med historiska 

förtecken som föreställer sig en matriarkal Edo-period (1603-1868) där kvinnorna har makten 

(en kvinna är shōgun: landets högsta militära befälhavare och periodvis den som styr Japan) 

medan männen tilldelas de traditionellt kvinnliga rollerna och uppgifterna. 

 

Dollases (2010) artikel är relevant för denna uppsats på många sätt. Dels diskuteras abjektion 

i förhållande till skräckmanga och japanska föreställningar om moderskap, dels förs en 

djupgående diskussion kring skräckmanga i förhållande till representationer av kön. Eftersom 

föremålet för analys är shōjo-manga är analysen dock begränsad till denna genre, och utgår 

från en föreställningsvärld hos unga flickor. Som sagt menar Dollase (2010) att skräcknarrativ 

i shōjo speglar unga flickors tankar, rädslor och begär. Detta arbete intresserar sig för 

liknande frågor som Dollase, alltså hur kollektiva föreställningar om kvinnor tar sig uttryck i 

skräckmanga. Arbetet sträcker sig dock utanför shōjo-genren genom att intressera sig för 

framställningen av kvinnliga monster i en manga inom seinen-genren, alltså den genre som 

riktar sig till vuxna män. 

 

Gällande tidigare forskning på Itōs Uzumaki omnämns verket i Cruzs (2012) artikel Mutations 

and Metamorphoses: Body Horror is Biological Horror. I analysen av verket belyser 

författaren hur metamorfosa inslag i mangan väcker känslor av obehag; han påtalar 

framförallt ett antal kapitel där människor gradvis förvandlas till sniglar. Uzumaki har även 
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varit föremål för analys i en svensk magisteruppsats i bildpedagogik av Ramö Streith (2014). 

Uppsatsen heter Yokai och skräckmanga – Fem serieläsare diskuterar Uzumaki. Som titeln 

avslöjar diskuterar ett antal serietecknare utdrag ur Uzumaki, däribland bilder från kapitel som 

detta arbete belyser. Dock har ännu inget genusperspektiv presenterats, varken i den 

ovannämnda uppsatsen eller i artikeln som togs upp. På grund av detta kan det vara intressant 

att titta närmare på hur föreställningar kring kön tar sig uttryck i Itōs Uzumaki. 

4. Metod och material 
4.1 Visuell textanalys 
Manga – och serietidningar i allmänhet – är medier som berättar en berättelse genom både 

bild och text. Med detta i åtanke valdes visuell textanalys som en av två metoder för att tolka 

materialet. Liksom Björkvall (2012) påpekar samsas i vissa fall språket med visuella inslag. 

Genom visuell textanalys kan bilders betydelse analyseras inom ramarna för sitt textuella 

sammanhang, vilket underlättar en omfattande tolkning av den visuella textens helheten. För 

att gå in närmare på hur metoden används i arbetet kommer uppsatsen ta hänsyn till det som 

Björkvall (2012) kallar symbolisk interaktion. Med symbolisk interaktion avses de 

maktrelationer som en bild ger uttryck för. Symbolisk interaktion skapas mellan betraktare 

och den som avbildas, och handlar vidare om inkludering och exkludering från social 

gemenskap (Björkvall, 2012). Symbolisk interaktion skapas till stor del genom bildens 

perspektiv. Perspektiv syftar till vilken vinkel ett motiv avbildas utifrån. Björkvall (2012) 

beskriver tre huvudsakliga vertikala perspektiv: ovanifrån-perspektiv, öga-mot-öga-perspektiv 

och underifrånperspektiv. Ovanifrån-perspektiv signalerar betraktarens överordnade 

maktposition, öga-mot-öga gör gällande en jämlik relation mellan betraktare och avbildad och 

underifrån-perspektiv placerar makten i den symboliska interaktionen hos den avbildade. 

Björkvall (2012) beskriver även tre horisontella perspektiv som syftar till att inkludera eller 

exkludera betraktaren. Dessa perspektiv är: framifrån-perspektiv, bakifrån-perspektiv och 

sido-perspektiv. I ett framifrån-perspektiv möter betraktaren den avbildades blick, vilket 

inkluderar betraktaren i den avbildades ”värld eller sociala grupp” (Björkvall, 2012, s. 315). I 

bakifrån-perspektivet råder motsatta förhållanden: betraktaren utesluts ur den sociala 

kontexten bilden gör gällande. I sido-perspektivet – där betraktaren ser den avbildade från 

sidan – skapas också en form av exkludering, men Björkvall (2012) menar att den inte är lika 

stark som i bakifrån-perspektivet. 

 

Björkvall (2012) diskuterar även symbolisk distans i visuell representation. Han skiljer på 
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personlig, social och distanserad representation. I personlig distans är bilden beskuren vid en 

människas axlar, så huvud och axlar syns. Det signalerar en personlig relation mellan 

betraktare och avbildad. I social distans är bilden beskuren vid midjan, knäna eller så visas 

människan eventuellt i helfigur. Distansen i bilder som är beskurna på detta vis föreslår en 

relation som är social utan att vara personlig – det kan liknas vid relationen till exempelvis 

arbetskamrater.  I distanserade bilder visas människan i helfigur, men på avstånd så den tar 

upp en liten del av helhetsbilden. Bilden inger då en känsla av att människan i fråga är en 

främling vi ser på avstånd (Björkvall, 2012). 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 
I denna uppsats kommer även kritisk diskursanalys användas vid uttolkning av det visuella 

textmaterialet. Bergström och Boréus (2012) skriver att diskursanalys i allmänhet fokuserar 

på diskursiva relationer, alltså det språkliga uttrycket. I den diskursanalytiska 

tanketraditionen står språket i centrum och bidrar till formandet och upprätthållandet av det vi 

uppfattar som verkligheten. Språket återger alltså inte verkligheten, utan bidrar till dess 

beskaffenhet. Beträffande tillvägagångssätt i diskursanalytiska anspråk påpekar Widerberg 

(2002) att diskursanalys inte är en enhetlig metod. Vad alla former av diskursanalys har 

gemensamt metodologiskt är dock att det är texten som text som står i fokus. I denna uppsats 

är det den [visuella] texten som sådan som är föremål för analys. Beträffande arbetsprocessen 

med diskursanalys som metod skriver Widerberg (2002) att den måste anpassas efter 

materialet, dess utformning och de specifika frågor som forskaren ställer. Det finns kort sagt 

ingen på förhand bestämd metod att applicera på arbetet. Widerberg (2002) understryker dock 

att teori och metod kan – och kanske till och med bör – hänga ihop. Detta arbete har en 

liknande utgångspunkt. Mer precist sammanfaller kritisk diskursanalys med den viktiga 

teoretiska utgångspunkten performativitet. Detta för oss in på hur diskursanalys används vid 

uttolkningen av materialet. Analysen bygger på ett analysschema inspirerat av Berglez (2011) 

som i sin tur bygger sitt schema på van Dijks kritiska diskursanalys. Schemat ser ut på 

följande sätt: 

 

• Redogörelse för den visuella textens huvudsakliga innehåll, inklusive kompletterande 

bilder 

• Den visuella textens tematiska struktur  

• Sociokulturella kontextualiseringar  
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Den första aspekten att ta hänsyn till är en redogörelse för den visuella textens huvudsakliga 

innehåll. I detta arbete kompletteras textsammanfattningar med bilder som dels bedöms vara 

viktiga för förståelsen av Uzumakis narrativ, dels har relevans för analysen – detta är en viktig 

avgränsning då alla bilder inte kan inkluderas i arbetet. Näst på tur är en analys av den 

visuella textens tematiska struktur. Den tematiska strukturen handlar om registrera den 

visuella textens hierarkiska karaktär, mer precist föreligger intresset i att lokalisera 

huvudtemat. Detta kan ofta spåras till rubrik, utöver det är övrig tematik i regel strukturerad 

kring att lyfta huvudtemat. Slutligen berör den sociokulturella kontextualiseringen den 

kulturella kontext i vilken det visuella materialet uppkommit. Det sociala och politiska 

sammanhanget betraktas som avgörande för diskurs, eftersom diskurser ser annorlunda ut från 

kultur till kultur och förändras över tid (Hall, 2003). Diskurser knutna till kön, och därigenom 

till kvinnor, skiljer sig i många avseenden åt från kultur till kultur och är också av föränderlig 

karaktär (Fischer, 2000). I enlighet med ett diskursanalytiskt synsätt utgår arbetet från att kön 

är en social konstruktion, vilket för med sig att kvinnan inte är betydelsebärande eller 

meningsfull i sin materiella befintlighet. Tvärtom blir kroppar könade genom sociala 

processer i olika kulturella kontexter och får sin mening genom språket. Denna undersökning 

om kvinnorepresentation i skräcknarrativ intresserar sig till stor del för de diskursiva 

förutsättningarna. Hur framställs monstruösa kvinnor, och vad är det som gör kvinnorna i 

fråga monstruösa? Användandet av kritisk diskursanalys syftar till att besvara frågan om hur 

Uzumakis monstruösa kvinnor återges i text och bild, alltså hur de representeras. Vilka 

kulturella mekanismer är bakomliggande i framställningen? Bergström och Boréus (2012) 

skriver att frågor om makt ofta står i centrum i diskursanalys – diskurs är en kamp om 

meningsskapande, det avgör ”vad som får sägas och av vem” och styr vidare ”det tillåtna och 

tänkbara” (s. 381). Ytterst intresserar sig arbetet för just detta: det tillåtna och tänkbara 

gällande kvinnorepresentation, och hur det tar sig uttryck i Uzumaki. 

 

Beträffande validitet och reliabilitet förefaller dessa kriterier vara något inkompatibla med 

diskursanalytiska anspråk. Diskursanalys gör gällande att det inte finns en verklighet 

oberoende av diskurs. All kunskap är socialt situerad och kan därför inte sägas spegla en 

entydig verklighet (Bergström & Boréus, 2012). Att hävda förekomsten av en objektiv 

validitet eller reliabilitet eller utanför de språkliga framställningarna blir då svårt. Kvale 

(1997) menar att frågan om vad som räknas som valid kunskap inbegriper filosofiska frågor 

om vad som konstituerar sanning. I postmodern tanketradition har grunderna för en valid 

kunskap om en objektiv verklighet ersatts av en tro om att sanning skapas genom språkliga 
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processer (Kvale, 1997). Det bör även poängteras att arbetet kretsar kring ett fiktivt verk. 

Undersökningen hanterar inte verkliga människor, vilket för med sig att det inte finns en 

verklighet utanför den språkliga och visuella framställningen. Med tanke på detta får begrepp 

som validitet och reliabilitet inte samma innebörd för denna studie som för vissa andra med 

annorlunda metodologiska utgångspunkter. 

 

4.3 Källmaterial 
I arbetet är Uzumaki det primära källmaterialet som är föremål för analys. Uzumaki är en 

skräckmanga inom seinen-genren, skriven och illustrerad av Junji Itō (伊藤 潤二 Itō Junji). 

Berättelsen kretsar kring Kirie Goshima, hennes pojkvän Shuichi Saito och medborgarna i 

den fiktiva japanska staden Kurôzu-cho, där en rad ohyggliga dödsfall sker till följd av att en 

övernaturlig kraft tar staden i besittning. Denna övernaturliga kraft benämns som ”spiralens 

förbannelse”, eftersom spiraler i någon mening alltid närvarar i de märkliga dödsfallen. I takt 

med att berättelsen fortskrider bevittnar Kirie och Shuichi hur spiralens förbannelse drabbar 

människorna omkring dem – dels utvecklar invånarna en manisk besatthet vid spiralformade 

objekt, dels tas deras kroppar i besittning, vilket resulterar i fruktansvärda vanställningar och 

monstruösa transformationer. Förbannelsen fortsätter att plåga staden tills en storm ödelägger 

Kurôzu-chos fastigheter. De enda överlevande byggnaderna är gamla övergivna radhus, som 

medborgarna först flyttar in i och sedan bygger ut i takt med att fler människor flyttar in. 

 

Kirie och Shuichi försöker fly Kurôzu-cho kort efter stormen passerat, men deras 

ansträngningar misslyckas. När de återvänder till staden upptäcker de till sin förvåning att 

flera år verkar ha gått sedan de lämnade den. Stadens medborgare har under tiden de var borta 

utökat radhusen tills de anslutit sig till en enda struktur som bildar ett spiralmönster. Kirie och 

Shuichi beslutar sig för att söka efter Kiries föräldrar, och detta sökande tar dem till spiralens 

mitt. De faller ner i en djup grop, där de inte bara upptäcker liken av Kiries föräldrar, utan 

även en antik stad helt täckt med spiralmönster. Shuichi skadade sig i fallet, men uppmanar 

Kirie att gå vidare och hitta ett sätt att stoppa spiralens terror. Hon svarar att hon inte orkar 

mer, utan vill stanna hos honom. De omfamnar varandra, och deras kroppar förvrids och 

sammanflätas som ett resultat av förbannelsen. Sammanflätad med Shuichi inser Kirie att 

förbannelsen slutade på samma gång började; liksom en spiral är förbannelsen evigt, och alla 

händelser kommer att upprepas när ett nytt Kurôzu-cho upprättas på platsen där den gamla 

staden en gång låg. 
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4.4 Urvalsprocessen till Uzumaki 
I likhet med västerländska serietidningar brukar manga publiceras som följetänger, uppdelade 

i kortare kapitel som slutligen utgör en eller flera volymer. Även Uzumaki är i grunden en 

följetång, som utgörs av 3 volymer. De två första volymerna innefattar 6 kapitel vardera, och 

dessa kapitel är mellan 29-43 sidor långa. Den tredje volymen innefattar 8 kapitel, med 

samma spann gällande sidantal. Beträffande den västerländska publikationen översattes 

Uzumaki till engelska och publicerades som en följetång av Viz Media i månadsmagasinet 

Pulp mellan 2001 till 2002. Viz Media publicerade slutligen en inbunden samlingsvolym 

2013. I det här arbetet är det denna samlingsvolym som används.  

 

Eftersom forskningsfrågan i uppsatsen rör framställningen av monstruösa kvinnor har valet av 

kapitel styrts av detta anspråk. De kapitel som slutligen valts ut är de kapitel där kvinnliga 

monster är de primära antagonisterna. Dessa är Medusa, Mosquitoes och The Umbilical Cord. 

Detta har varit en viktig avgränsning med tanke på verkets omfattning och stora variation 

gällande tematik. Mycket hade kunnat sägas om innehållet, men genom att välja de kapitel 

som primärt handlar om kvinnliga monster har arbetet fått ett avgränsat område att bygga 

analysen på.  

 

4.5 Etiska reflektioner 

I likhet med vad Ramazanoglu & Holland (2002) påpekar anses reflexivitet principiellt vara 

viktigt i god feministisk forskning. Kortfattat innebär reflexivitet att forskaren reflekterar över 

sin egen position och de maktförhållanden som genomsyrar forskningsprocessen. 

(Ramazanoglu & Holland, 2002). Gällande arbetet med denna uppsats har jag ställts inför 

frågan om hur min position som vit västerländsk kvinna påverkar analysen av ett material 

med japansk hemvist. Hur är mitt perspektiv på Japan färgat av min kulturella bakgrund? 

Liksom Rosen (2000) påpekar finns det ett ofta ett underförstått antagande hos västerländska 

forskare att västvärlden är överlägsen asiatiska länder. Detta antagande grundar sig i den 

västerländska självbilden, som gör gällande att väst – till skillnad från det traditionsbundna 

öst – är rationellt och därmed bättre. Gällande Japan betraktar västvärlden ofta detta land som 

hierarkiskt, auktoritärt och patriarkalt; den implicita andemeningen är att väst skiljer sig från 

Japan på samtliga punkter (Rosen, 2000). 

 

Rosen (2000) skriver vidare att en risk med att överblicka andra kulturer är att man ser den 

genom en lins av etnocentrism. Etnocentrism kan beskrivas som en övertygelse om den egna 
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kulturens överlägsenhet, vilket kommer till uttryck när man tolkar andra kulturer enligt detta 

antagande. Med hänsyn taget till uppsatsens ämnesval riskerar etnocentrism även 

sammanfalla med orientalism. Detta är ett samlingsbegrepp som ofta används för att beteckna 

yttringar av västländska stereotypa uppfattningar om asiatiska kulturer. Det är en form av 

etnocentrism med imperialistiska syften som tar sig uttryck genom den västerländska blicken 

på asiatiska länder (Said, 1978). 

 

I arbetet med uppsatsen har jag ställts inför ett antal problem med etnocentrism och 

orientalism i åtanke. Vilka implikationer har användandet av begrepp ur västerländska 

tanketraditioner i tolkningen av det japanska materialet? Är det en möjlig tolkning att göra –

och om den är det, är den i så fall önskvärd? Det är med medvetenhet om denna problematik 

arbetet använder västerländska begrepp för att nå ökad förståelse av det japanska verket. 

Syftet är inte att lyfta västerländska perspektiv som överlägsna – tvärtom är avsikten att 

integrera en västerländsk förståelse med en japansk där gemensamma beröringspunkter 

förefaller närvara. Mer precist kommer den kulturella kontexten tas med i beräkningen under 

analysen, för att möjliggöra en omfattande förståelse av Uzumaki. Det kan betraktas som ett 

försök att överbrygga kulturella skiljaktigheter och överkomma ”vi/dem”-uppdelningar där 

väst historiskt och kontinuerligt positionerar sig mot den japanska Andre. Samtidigt bör denna 

överbryggning inte bortse från att kulturella skillnader kan finnas närvarande.  

5. Resultat och analys 
I Uzumaki förekommer, som redan nämnts, ett antal kvinnliga monster. I resultat- och 

analysdelen av uppsatsen kommer tre av bokens kapitel att diskuteras utifrån de teoretiska 

begrepp som introducerades i teoriavsnittet. Kapitlen i fråga är Medusa, Mosquitoes och The 

Umbilical Cord. Varje kapitel av Uzumaki kommer presenteras som separata underrubriker, 

där en sammanfattning av kapitlet åtföljs av en analys.  

 

5.2 Medusa 
I denna underrubrik kommer kapitlet Medusa analyseras. Först kommer en sammanfattning 

av kapitlets handling presenteras, och därefter kommer kvinnohårets betydelse avhandlas mot 

bakgrund av traditionell japansk folklore. En diskussion kring kapitlet i förhållande till 

japanska föreställningar kring ideal femininitet kommer därefter presenteras. Utöver det 

kommer abjektion lokaliseras i berättelsens narrativ. 
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5.2.1 Sammanfattning av Medusa  
Kapitlet inleds med att en manlig klasskamrats till Kirie går en tidig död till mötes då han 

utför akrobatiska tricks på skolans tak för att få uppmärksamhet. Kirie diskuterar det makabra 

dödsfallet med sin kvinnliga klasskamrat Sekino, och uttrycker oförstående inför hans 

beteende. Enligt egen utsaga tycker hon illa om att sticka ut ur mängden. Sekino svarar att 

hon kan förstå klasskamratens uppmärksamhetssökande: ”it’s nice when people notice you, 

don’t you think so, Kirie?” (s. 173). När Kirie senare pratar med sin pojkvän Shuichi 

spekulerar han kring att både Sekinos och den avlidne klasskamratens törstande efter 

uppmärksamhet är ett tecken på spiralens förbannelse. Shuichi är en av få i staden som är 

uppmärksam på spiralens terror – till stor del beror detta på att han förlorat båda sina föräldrar 

till denna mystiska kraft. Innan de skiljs åt påpekar han något kryptiskt att Kiries hår har blivit 

långt, och att hon kanske borde klippa sig. När Kirie borstar håret samma kväll upptäcker hon 

mycket riktigt att det verkar ha blivit längre.  

 

Dagen därpå går Kirie till skolan och upptäcker att alla 

verkar stirra på henne. Hon förstår först inte varför, 

men blir snart varse om att håret har format sig till 

perfekta, runda lockar. Sekino hjälper Kirie fläta håret 

så lockarna ska försvinna, men håret lösgör sig från 

frisyren och lockar sig igen. Kirie bestämmer sig för att 

klippa av sig håret hos en frisör, men dessvärre blir 

även detta försök förgäves. Så fort saxen närmar sig 

hennes huvud sliter håret tag i frisörens armar och 

hindrar henne från att klippa det. Kirie försöker klippa 

det igen, men då börjar det försöka strypa henne. Då 

Kirie till sist slutar kämpa emot börjar det än en gång 

bilda vackra cirkelformationer, och dessa visar sig med 

tiden ha hypnotisk inverkan på de som tittar på dem.  

 

Kirie verkar under kapitlets gång vara slav under hårets vilja, och tvingas med tiden söka sig 

till större och större grupper människor som kan beundra henne. Sekino börjar sakta men 

säkert uttrycka avundsjuka för att Kirie får så mycket uppmärksamhet, och informerar henne 

Bild	1.	Kirie	upptäcker	att	hennes	hår	
tagits	i	besittning	av	spiralens	
förbannelse.	
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till sist om att hon ”tar det som en utmaning” (s. 185). 

Senare samma dag, när Kirie står i mitten av en 

hypnotiserad folkmassa på stadens tågstation, upptäcker 

hon Shuichi. Han ser på henne för ett ögonblick från sin 

plats i folkmängden innan han vänder om och springer 

därifrån, varpå Kirie sjunker ner på marken och börjar 

gråta. Hon sörjer att hon fallit offer för spiralens 

förbannelse, och funderar hastigt över huruvida håret 

dränerar henne på energi eftersom hon är så trött. 

 

Dagen därpå möter Kirie Sekino i skolan, och så fort hon 

ser henne inser hon chockad att förbannelsen drabbat 

även henne – också Sekinos hår har börjat växa och göra 

samma vackra cirkelformationer som Kiries. I det efter-

följande händelseförloppet ”utmanar” Sekinos hår Kiries hår i en intensiv tävling om vilket 

som kan vara vackrast. Under tiden deras hår formar sig i allt mer spektakulära installationer 

stirrar klasskamrater och lärare hypnotiserat runt omkring dem. Kirie svajar mest hjälplöst 

fram och tillbaka, utmattad, medan Sekino är tävlingsinriktad och desperat efter att vinna, 

trots att även hon ser mycket trött ut. Till slut får Sekino nog, och hennes hår sträcker sig mot 

Kirie och börjar strypa henne. I samma ögonblick uppenbarar sig Shuichi med en sax, och han 

lyckas klippa av de sektioner av hår som stryper Kirie. Han gör en ansats att klippa av Kiries 

hår också, Men liksom tidigare förhindrar håret människor från att klippa det; hans kropp blir 

omsluten av håret och Kirie faller till marken. 

 

Under tiden skrattar Sekino vanvettigt medan hon proklamerar 

sin vinst. Medan hennes ansikte tycks bli mer och mer förvridet 

skriker hon att hon nu är ”the most attractive girl in town” (s. 

196). Samtidigt ligger Kirie på marken, orörlig och med ögonen 

slutna, tills Shuichi till sist lyckas lösgöra sig genom att klippa 

sig ur hårets grepp. Kiries långa, svallande hår har nu ersatts av 

rufsiga hårtestar. Hon återhämtar sig i Shuichis famn, utmattad 

men oskadd. I kapitlets avslutande del får vi se hur Sekino 

paraderar genom staden, fortfarande med ett vanvettigt skratt 

nära till hands och en stor grupp människor omkring sig. 

Bild	2.	Kirie	ser	hur	spiralens	
förbannelse	har	tagit	över	Sekinos	
hår.	

Bild	3.	Sekino	utnämner	sig	
själv	till	vinnare.	
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Plötsligt verkar hennes triumf dämpas av utmattning, och hon 

lutar sig mot en stolpe. Hon säger för sig själv att hon är trött, 

men att hon fortfarande behöver mer uppmärksamhet. Under 

tiden hon pratar börjar håret fästa sig vid stolpen och forma sig 

längs den som en klängväxt. Det fortsätter växa i vackra 

formationer med stolpen som bas, och medan det växer blir 

Sekino allt mer utmärglad. Till slut faller hon död ner vid 

stolpen, och den sista bilden läsaren får se är det vackra håret 

som sträcker sig mot himlen, ovanför det härjade liket av en ung 

skolflicka. 

 

5.2.2 Hår utom kontroll: kvinnohårets betydelse i Medusa 
På ett övergripande plan är spiraler det inslag som är ständigt 

återkommande i Uzumakis narrativ. Alla berättelser är i princip konstruerade kring 

spiralformer, vilket tar sig uttryck på olika sätt från kapitel till kapitel. I Medusa kommer 

spiraler primärt till uttryck genom håret – mer precist, det långa, vackra kvinnohåret. Med 

detta i åtanke kan kvinnors hår, och monstrositeten förknippat med det, betraktas som 

kapitlets huvudtema. Titeln på kapitlet drar till och med en parallell till ett av världens mest 

kända kvinnliga monster, vars hår givit upphov till känslor av skräck hos generationer: 

gorgonen Medusa. Det är dock värt att notera att Itō i den japanska originalutgåvan döpt 

kapitlet till maki kami (巻髪) vilket kan översättas till ”slingrande/lockigt hår”. I denna 

underrubrik kommer kvinnohårets betydelse diskuteras i förhållande till japanska diskurser 

kring detsamma, därefter kommer de kvinnliga monstren i Medusa analyseras mot bakgrund 

av detta. 

 

Kulturella diskurser kring hår i Japan är kopplade till den inhemska folkloren och mytologin. 

Balmain (2008) skriver att den grekiska myten om Medusa har sin japanska motsvarighet i 

gamla berättelser om vackra unga kvinnor vars hår förvandlas till ormar på natten, vilket 

avslöjar dem som drakar eller döttrar till drakar. Dessa monstruösa kvinnogestalter kan i sin 

tur spåras till antikens Japan, då det fanns en utbredd tro på att håret på unga kvinnor kunde 

förvandlas till ormar i hushåll där det fanns kvinnor som kände starkt undertryckt hat eller 

svartsjuka. En man som hade både fru och älskarinna/konkubin under samma tak kunde 

genom disciplin tvinga fram sämja mellan kvinnorna i fråga under dagtid, men på natten 

skulle deras undertryckta hat för varandra få deras hår att förvandlas till ormlika flätor som 

Bild	4.	Sekinos	lik.	
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försökte sluka varandra (Balmain, 2008). Dessa berättelser är dock bara ett fåtal exempel på 

japanska historier där kvinnohåret intar en central roll. Liksom Bush (2001) poängterar spelar 

kvinnohåret ofta stor roll i japansk folklore, särskilt i relation till skräcknarrativ. En mycket 

populär berättelse handlar om en onryō (“hämndlysten vålnad”) vid namn Oiwa, som 

förgiftades av sin otrogna make under sin levnadstid. Utöver att döda henne gjorde giftet 

henne också vanställd, vilket har gett henne ett mycket säreget yttre jämfört med andra onryō. 

Hennes ena öga hänger och hon framställs ofta som delvis flintskallig (Bush, 2001). När 

berättelsen spelas upp som kabuki-föreställning finns en spektakulär scen där Oiwa borstar 

sitt slitna hår framför en spegel, varpå håret faller av i stora sjok på grund av förgiftningen. 

Detta fungerar som en subversion av den erotiskt laddade handlingen att borsta håret som 

kvinna i kärleksorienterad kabuki (Brazell, 1988).  

 

För att gå in på kvinnohårets betydelse och symbolik föreslår Balmain (2008) att håret i 

japanska skräcknarrativ fungerar som en metafor för den sociala kroppens begränsning av ett 

bredare politiskt organ. Balmain (2008) menar att kvinnan fungerar som en strukturerande 

komponent i den dominerande ideologin bestående av det oroliga förhållandet mellan 

västerländsk demokrati och resterna av det feodala ie-systemet som definierar sociala 

relationer i dagens Japan.2 Långt, rufsigt och okontrollerbart hår på kvinnliga, hämndlystna 

vålnader kan, mot bakgrund av detta, läsas som en protest mot underkuvandet av kvinnan. 

Balmain (2008) menar vidare att hår utom kontroll undergräver traditionella föreställningar 

om kvinnan som formulerats genom den kontinuerliga diskursen av ryōsai kenbo (“god 

hustru, klok mor”). Sammanfattningsvis menar Balmain (2008) att uppsatt hår förkroppsligar 

patriarkala ideal kring respektabel och plikttrogen femininitet medan utsläppt hår signalerar 

protest mot patriarkala begränsningar. På så sätt är det att betrakta som en överträdelse av den 

sociala ordningen när skräcknarrativ skildrar kvinnliga, hämndlystna vålnader med långt, 

utsläppt och okontrollerat hår (Balmain, 2008). 

 

I relation till kapitlet som är föremål för analys blir denna aspekt intressant att ta i beaktande. 

Det är särskilt intressant med tanke på den interaktion mellan Kirie och hennes pojkvän 

Shuichi som äger rum i Medusa. När Kirie står i mitten av stadens tågstation, utlämnad åt 

hårets godtyckliga vilja, ser hon hur Shuichi framträder ur folkmassan runt omkring. Hon 

																																																													
2	Ie kan översättas direkt till ”hushåll”. Det kan innebära antingen ett fysiskt hem eller hänvisa till en familjs 
härstamning. Det benämns ofta som den traditionella familjestrukturen. (Shimizu, 1987). 
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ropar hans namn, varpå han vänder bort blicken och går därifrån utan ett ord. Kirie faller då 

ner på knä och gråter. Shuchis ovilja att ägna henne mer än ett ögonkast, hans oförmåga att 

vara där för henne trots att hon uppenbarligen utstår ett stort lidande, kan tolkas som sprunget 

ur en avsmak gentemot hennes okuvliga femininitet. Hennes enorma hår som kråmar sig i 

publikhavets blickfång ekar en uråldrig kvinnlig motståndskraft som inte förmår underordna 

sig patriarkala ideal. När Shuichi till slut kommer till Kiries undsättning och klipper av 

hennes hår kan det ses som en slags solidaritetshandling, eller en önskan om att frigöra henne 

från förtryckande maktstrukturer inom heterosexuella relationer; Kirie lösgörs från bördan av 

sitt okontrollerbara hår och återhämtar sig i sin oroliga pojkväns famn, allt som är kvar av 

hennes hår är korta stripor. Med en mindre optimistisk tolkning kan Shuichis klipping också 

tolkas som ett försök att återfå kontrollen över Kirie, vars ohämmade femininitet sträckt sig 

bortom patriarkala kvinnoideal där respektabilitet och plikttrogenhet är centralt. 

	

5.2.3 Ideal femininitet eller yamato nadeshiko: performativitet i Medusa 
Detta för oss in på en diskussion kring ytterligare en intressant aspekt av berättelsen. Trots att 

spiralens förbannelse tar både Kirie och Sekino i besittning blir effekterna bara förödande för 

Sekino. Hur detta kan komma sig är intressant att spekulera kring. Hansen (2016) skriver att 

femininitet är någonting som skapas utöver det biologiska könet, det räcker inte att ha en 

kropp som upplevs som biologiskt kvinnlig – för att integreras i samhället och dess sociala 

kontext måste kvinnor även uppträda feminint och markera femininitet genom att upprepade 

gånger inordna sig i en slags feminint kodade ritualer. Att raka sig, klä sig i högklackat och 

ägna sig åt omhändertagande aktiviteter är exempel på sådana ritualer. De som är icke-

normativa i sitt könsuttryck ”straffas” ofta av samhället genom desintegration. Även Butler 

(1993) drar liknande slutsatser i sin performativitetsteori och pekar på att femininitet inte är 

ett val, utan formas till följd av ett kraftfullt normsystem rotat i en komplex historia av 

disciplin, reglering och straff. Butler (1988, s. 522) skriver: ”[...] gender is a performance with 

clearly punitive consequences. […] indeed, those who fail to do their gender right are 

regularly punished”. I Japan existerar begreppet yamato nadeshiko, som traditionellt sett 

fungerar som en metafor för ideal femininitet (Endo, 2012). Denna metafor härstammar från 

blomman med samma namn, som är känd för sin naturliga skönhet och subtila elegans. 

Historiskt sett har många japanska poeter och författare jämfört sina älskare vid denna 

blomma, men fenomenet att betrakta blomman som en metafor för ideal femininitet är 

förhållandevis nytt. Endo (2012) förklarar att 1930-talet var startskottet för denna tendens. 

Han skriver: ”[...] the press began to use it in the context of wartime propaganda by likening 
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Japanese women to the flower‘s feminineness and Japaneseness. The trope was convenient 

because it urged Japanese women to take in the flower‘s qualities and be pure, modest, yet 

strong as if those qualities had been part of their nature.” Endo (2012) menar vidare att denna 

blomma förädlade en ideal bild av den “goda japanska kvinnan”, i opposition till den 

propagerade bilden av den “fallna” amerikanska kvinnan. Den kyska japanska kvinnan blev 

på så vis Japans nationella stolthet (Endo, 2012). 

 

Genomgående i Medusa tycks Kirie anpassa sig efter detta ideal. Hon bär bördan av spiralens 

förbannelse med stor möda, utan att låta uppmärksamheten hon får stiga henne åt huvudet. Att 

hennes hår numera drar till sig människors beundrande blickar genom intrikata 

cirkelformationer motsätter sig det ideal som yamato nadeshiko föreskriver: Kiries utseende 

kan inte längre liknas vid en blommas blygsamma skönhet och subtila elegans, men hennes 

förhållningssätt till det tragiska öde som ålagts henne kan tolkas som ett uttryck för ideal 

femininitet. Sekino, å andra sidan, låter sig dras med och söker till och med självmant upp 

spiralens förbannelse för att åtnjuta samma uppmärksamhet som Kirie. Det motsätter sig 

idealet om ödmjukhet som yamato nadeshiko gör gällande. Marak (2015, s. 15) skriver att 

japanska skräcknarrativ ofta kretsar kring ”ethically problematic scenarios” där människor 

som brutit mot olika former av regler straffas och offer får möjlighet att hämnas på sina 

plågoandar. Vidare handlar japanska skräcknarrativ enligt Marak (2015) om moralism, godhet 

och ondska, och om att testa en karaktärs ”strength of heart”. Att både Kirie och Sekino 

utsätts för spiralens förbannelse kan ses som ett test för att mäta just deras ”strength of heart”. 

Kirie lyckas, genom att anpassa sig efter det dominerande kvinnoidealet, medan Sekino 

misslyckas. Sekinos död kan betraktas som en ultimat bestraffning för att hon vågade röra sig 

utanför den könsroll hon förväntas underkasta sig. 

 
5.2.4 Det kvinnliga hotet: abjektion i Medusa 

Balmain (2008) skriver vidare om hårets betydelse i Japan att det långa håret hos unga 

kvinnor ansågs kunna locka till sig illvilliga kami3 eller gudomliga väsen, som skulle sjunka 

in i det och tillfälligt uppehålla sig där. Hår i forntida Japan användes för att signalera både 

normalitet och avvikelse, vildhet och civilisation, och utöver det associerades det även med 

sexualitet, kvinnlig reproduktivitet och rituell kommunikation med kami och de döda. Även 

detta är intressant för analysen av kapitlet i fråga. Först och främst kan vi fastställa att Kiries 

																																																													
3	Kami är det japanska ordet för de gudar som existerar inom det japanska trossystemet Shinto.	
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vackra, långa hår attraherade spiralens förbannelse, som nästlade in sig i hennes hår och 

parasiterade på hennes energi. Detta var en ofrivillig process: Kirie uttryckte förskräckelse 

och försökte frigöra sig från håret vid ett flertal tillfällen. I Sekinos fall, däremot, fanns det en 

uttrycklig önskan hos henne om att drabbas av spiralens förbannelse. Det är tydligt att håret 

för båda dessa kvinnor fungerar som en slags portal för det övernaturliga. Detta för oss in på 

analysen av abjektion i kapitlet. Innan analysen äger rum kommer jag dock redogöra för hur 

abjektionsbegreppet relaterar till två andra termer inom Kristevas psykoanalytiska 

begreppsvärld. Dessa begrepp är det symboliska och det semiotiska. Skälet till att de 

diskuteras är att de är väsentliga för förståelsen av abjektionsteorin som helhet.  

 

I likhet med Butler uppehåller sig Kristeva vid språkets betydelse för individens upplevelse av 

sig själv i förhållande till omvärlden. En stor del av Kristevas tankegods kretsar kring den 

dynamiska process i vilken människor skapar mening och förståelse. Hon föreslår att språket 

är oskiljbart från individen och inte kan studeras som en separat företeelse. Genom det hon 

kallar the signifying process uttrycker vi mening dels med hjälp av ord och dess tydliga och 

logiska betydelse, och dels med hjälp av en slags emotionellt laddat språk, rotat i mer än 

endast ord. Hon kallar dessa två olika uttrycksmöjligheter the symbolic och the semiotic. Ett 

sätt att särskilja dessa begrepp är att jämföra vetenskapens tydliga språkbruk med poesins 

långt mindre distinkta formuleringar. Vetenskapen uttrycker mening genom det symboliska 

medan poesin uttrycker mening genom det semiotiska (McAfee, 2004). Dock är det värt att 

notera att Kristeva inte har ett dikotomt tänk i sin uppdelning av det symboliska och det 

semiotiska. Poängen med dessa benämningar är att det semiotiska och det symboliska är 

sammanflätade, det symboliska sättet att beteckna blir förstärkt av det semiotiska. Vore det 

inte för känslan, det starka uttrycket av känslor – eller affekt – skulle det symboliska språket i 

princip förlora sin mening (McAfee, 2004). 

 

Det semiotiska beskriver Kristeva som ett fält dominerat av känslointryck, någonting knutet 

till instinkter; i det semiotiska saknar språket och orden ännu struktur och mening, det handlar 

i stället om det musikaliska, det poetiska och rytmiska. Med andra ord har ordens denotativa 

betydelse ingen relevans, det handlar i stället om hur de upplevs (McAfee, 2004). Vidare är 

det semiotiska knutet till det feminina. Detta beror på att människans första möte med det 

semiotiska sker i början av vår tillblivelse, när vi samexisterar med modern i hennes livmoder. 

Då existerar vi i en ”försymbolisk” sfär, inom vilken vi förblir tills vi upptäcker språket och 
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blir talande subjekt, skilda från modern. När denna separation sker gör vi inträdet i det 

symboliska: det kulturella och sociala, det maskulina och paternalistiska, där lag, ordning och 

struktur råder. Detta inträde är i allra högsta grad beroende av separationen från modern, och 

det är här abjektion gör sitt inträde. Som Covino (2004) skriver: ”The mother is left behind – 

abjected […] and with her all elements of the self that threaten or violate codes of behavior 

and dicursive expression” (s. 21). Vi skjuter modern ifrån oss, och hennes semiotiska sfär är 

på så sätt sammanflätad med det abjektiva. Detta förklarar hur kvinnor och abjektion hör 

samman i Kristevas (1982) teori. Abjektion är egentligen primärt lokaliserad till den 

nödvändiga separationen från modern, men den appliceras på alla kvinnor eftersom de 

reduceras till sina reproduktiva förmågor (Covino, 2004).  

 

För att återvända till analysen av Medusa tolkar jag staden där allt utspelar sig som ett uttryck 

för symbolisk ordning. Det är ett avgränsat område där lagar, regler och struktur dominerar,  

det finns kultur och civilisation, logik och ordning. När spiralens förbannelse drabbar staden 

rubbas den symboliska ordningen, och dess jordnära realitet måste ge vika för det 

övernaturliga, det oförklarliga, kort sagt – det abjektiva. Spiralens förbannelse kan tolkas som 

abjektet, det som ständigt hotar att rubba stabilitet. Med tanke på den symboliska ordningens 

maskulina konnotationer kan staden där allt äger rum inte bara läsas som ett konkret uttryck 

för symbolisk ordning, utan även som ett uttryck för en patriarkal ordning. Det är en maskulin 

sfär styrd av lagar och regler, i kontrast är spiralens förbannelse en feminin kraft som ständigt 

inkräktar och hotar störa ordningen. Spiralens förbannelse företräder det abjektiva, det som 

finns dolt i den moderliga (semiotiska) ordningen. Som Creed (2007, s. 37) skriver: ”the 

abject is placed on the side of the feminine: it exists in opposition to the paternal symbolic, 

which is governed by rules and laws”. Kort sagt kan staden läsas som en metafor för ett 

patriarkalt samhälle som hotas att destabiliseras av kvinnlig upprorskraft. Med denna tolkning 

är Kirie och Sekino inte abjekt i sig själva, snarare är de kanaler genom vilka abjektion flödar. 

Det är tänkbart att deras status som kvinnor gör dem mottagliga kärl för det abjektiva. Mer 

precist kan deras långa, kvinnliga hår betraktas som en utlösande faktor – en slutsats som, 

med tanke på kvinnohårets närhet till det övernaturliga i traditionell folklore, förefaller rimlig. 

Kirie och Sekino kan alltså bara signalera abjektion enligt denna tolkning, de kan inte strikt 

taget vara abjektiva.  

 

Om vi utgår från att Kirie och Sekino förkroppsligar abjektion kan Shuichi betraktas som en 

företrädare för det symboliska. Genomgående i Uzumaki står han vid sidolinjen och betraktar 
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spiralens förbannelse utifrån med stigande oro. Han drabbas aldrig själv och låter sig inte dras 

med i vare sig hårets hypnos eller något annat uttryck för spiralens terror, trots att den ständigt 

är nära honom. Han tycks också vara en av mycket få i staden som överhuvudtaget ser 

spiralens förbannelse. Hans flickvän Kirie förkroppsligar abjektion, eller kanske snarare 

signalerar den, vilket förstärks i kraft av hennes kön. Hon är inte bara abjektiv i den 

bemärkelse att hon bokstavligen tagits i besittning av den abjektiva spiralens förbannelse, 

sättet den manifesterar sig på signalerar också abjektion. Genom att hennes vackra, långa hår 

blir en vulgär inversion av idealet om blygsam och enkel skönhet överträder hon den 

dominerande föreställningen om ideal femininitet – hon blir monstrous-feminine. På så vis 

kan Medusas huvudtema även vara gränsöverskridande femininitet, vilket det monstruösa 

håret är ett uttryck för. 

 

Avslutningsvis är det dock viktigt att poängtera att den som tycks signalera abjektion starkast 

i kapitlet inte är Kirie, utan Sekino. I kapitlet finns en tydlig visuell representation av 

abjektion, eller det som även kan kallas monstrous-feminine. Som vi kan se på bilderna går 

Sekino från att se ut som en vanlig skolflicka till att gradvis se mer och mer monstruös ut, en 

process som är parallell med att hennes beteende blir mer och mer monstruöst. De tomma 

ögonvitorna och det breda leendet när hon utropar att hon är ”the most attractive girl in town” 

på bild 3 vittnar om att hon börjat förlora sin mänsklighet. Hennes ohyggligt vanställda lik 

(bild 4) i kapitlets avslutande del saknar all likhet med en nyss avliden flicka. Det är utmärglat 

och naglarna på de smala fingrarna förefaller klolika. Vi ser henne rakt framifrån, öga-mot-

öga på personlig distans: ett nära möte med det abjektiva monstrous-feminine. 

 

5.3 Mosquitoes 
I denna underrubrik kommer kapitlet Mosquitoes analyseras. Först kommer kapitlets handling 

sammanfattas, liksom i fallet med Medusa. Därefter kommer de kvinnliga monster som 

presenteras i kapitlet diskuteras mot bakgrund av diskursivt formade föreställningar om 

kvinnan som kopplad till världen av djur och natur. En diskussion kring Neumanns (1974) 

begrepp The Great Mother/The Terrible Mother sker i samband med detta. Avslutningsvis 

analyseras kapitlet utifrån Kristevas abjektionsteori. 
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5.3.1 Sammanfattning av Mosquitoes 
Kapitlet Mosquitoes kretsar, liksom det nästföljande 

kapitlet vid namn The Umbilical Cord, kring händelser 

som äger rum när Kirie är inlagd på sjukhus till följd 

av tidigare strapatser. I den inledande delen av 

berättelsen går Kirie runt sjukhusbyggnaden med den 

vän som är på besök, då hon stöter på resterna av ett 

kvinnolik i gräset. I samband med att Kirie gör denna 

upptäckt får hon reda på att ett flertal kvinnor blivit 

inlagda på sjukhuset till följd av att ha blivit stuckna 

av den ovanligt stora mängden myggor som florerat 

den sommaren. Kirie noterar att hennes gravida kusin 

Keiko är en av de inlagda. När Kirie frågar sin kusin 

hur hon mår säger hon att hon behöver vila, hon spyr 

upp allt hon äter och ser onekligen mycket trött ut. 

Kirie ombeds packa upp Keikos väska och plockar konfunderat upp en handduk som visar sig 

vara omvirad kring någonting stort och oformligt. Kirie frågar vad det är, men Keiko viftar 

bort det och ber henne lägga det på bordet.  

 

Nästa dag får Kirie reda på att tre patienter har dött. När deras lik upptäcks ser de likadana ut 

som kvinnan i början av kapitlet, med utslag överallt och munnarna frusna i ett onaturligt 

uppspärrat gapande. Kropparna verkar vara tömda på blod, och personalen frågar sig om de 

borde ringa polisen. Ingen förstår vad som kan ha hänt; de hörde ingenting, bara surrandet 

från myggor. Strax därpå kommer Kiries pojkvän Shuichi och besöker henne. Det visar sig att 

han kommit för att varna henne för sjukhuset. I vanlig ordning är han den som förefaller vara 

mest uppmärksam på spiralens förbannelse. När Shuichi får reda på att Kirie och hennes kusin 

Keiko ska dela rum blir han genast mycket upprörd, eftersom han uppger att hon gör honom 

illa till mods. I samband med detta samtal flyger en mygga in i rummet, vilket försätter 

Shuichi i ett paniskt tillstånd. Med både Kirie, Keiko och en sjuksyster närvarande börjar han 

spruta insektsspray vilt omkring sig i rummet, till Kiries missnöje och Keikos förskräckelse. 

När myggan dött plockar Shuichi upp den, lättad, och säger: ”Kirie, did you know… that 

female mosquitoes are the only ones who suck blood? And only when they’re carrying a batch 

of eggs. They need the blood so their eggs will develop […]” (s. 312-313). I och med denna 

alludering till vad som komma skall schasar en sjuksköterska ut Shuichi för att ta hand om 

Bild	5.	Kirie	upptäcker	ett	kvinnolik	
vid	sjukhuset.	
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Keiko, som reagerade negativt på insektssprayen. 

 

I nästa scen är det natt och Kirie ligger i en säng en bit bort från Keiko. Hon märker snart att 

en mygga tagit sig in i rummet, och säger till sin kusin att akta sig så hon inte blir stucken. 

Keiko säger att hon inte har någonting emot det – hon gillar myggor, älskar dem, rent av. 

Kirie somnar, trots den märkliga kommentaren, men vaknar en stund senare av ett ihållande, 

surrande ljud. Hon följer ljudet ut i sjukhuskorridoren, och delvis dold bakom en dörr ser hon 

en grupp människor närmar sig. De kommer närmare och närmare, och till slut visar det sig 

att det är de gravida kvinnor som nyss blivit inlagda på sjukhuset. Deras kroppar är täckta av 

utslag, de är iklädda vita nattskjortor och håller var sina handborrar.  

 

Kirie tittar förskräckt på medan kvinnorna delar på sig och går in i olika patienters rum. Hon 

följer efter en kvinna och ser hur hon gränslar en man och borrar i hans hals med sin 

handborr. När hålet är uppborrat attackerar hon mannens hals med sin mun och dricker av 

blodet som sprutar från såret. Kirie stöter ur sig ett förskräckt ”No… No!” (s. 319) varpå 

kvinnans uppmärksamhet riktas mot henne. Kvinnan reser sig upp och börjar gå mot en 

skräckslagen Kirie medan hennes blodiga mun formar orden ”you saw” (s. 321) upprepade 

gånger. Kirie lyckas fly när både personal och patienter lämnar sina rum för att fråga vad som 

pågår, varpå de faller offer för kvinnornas blodtörst. Precis när allting verkar säkert för Kirie 

verkar kvinnorna komma ihåg henne. Deras jakt på henne påbörjas igen, men hon lyckas fly 

till sitt rum där hon blockerar dörren med sin kropp för att hålla dem ute. Kirie skriker åt 

Keiko att vakna, men när hon vänder sig om står Keiko bakom henne med en borr – den som 

varit i handduken – och ler. De andra kvinnorna lyckas ta sig in i rummet och allt verkar 

nästan vara hopplöst. Men plötsligt upptäcker Kirie insektssprejen som Shuichi glömt kvar. 

Hon sprejar mot kvinnorna i 

rummet, vilket får dem att börja 

skrika och skynda därifrån. 

 

Nästa dag är allting märkligt nog 

som vanligt på sjukhuset, och 

Kirie spekulerar kring huruvida 

deras makar städat upp röran de 

lämnade efter sig. På kapitlets 

Bild	6.	Kirie	ser	de	gravida	kvinnorna	närma	sig	i	slutet	av	
korridoren.	
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sista sida får läsaren se gruppen av 

gravida kvinnor som försökt 

attackera Kirie under natten. 

Ingenting tyder på att det är samma 

monstruösa kvinnor som läsaren fick 

se bara några paneler tidigare; de ler i 

mjugg med fridfullt slutna ögon, 

upplysta av dagsljus. Kapitlet 

avslutas med Kiries panikslagna inre 

dialog: ”They needed raw blood for 

their babies! In several days, these 

babies nourished by human blood 

would be born!” (s. 330). 

 

5.3.2 Den stora Modern och hennes skugga: moderskapets dualitet i Mosquitoes 

Som tidigare konstaterat är spiraler Uzumakis återkommande tema, och samtliga kapitel ger 

visuellt uttryck för spiraler i någon mening. I Mosquitoes är spiralerna främst kopplade till 

myggor och de havande kvinnorna som är antagonister i narrativet: myggorna flyger runt i 

cirklar för att hypnotisera sina offer innan de suger deras blod, och kvinnorna använder en 

liknande strategi genom att rotera sina fingrar enligt ett cirkelmönster. I allmänhet anspelar 

kapitlet på en intim koppling mellan kvinnor och djur – tidigt får läsaren veta att myggor 

suger blod till följd av havandeskap, och med tanke att kvinnorna som läggs in på sjukhuset är 

gravida förefaller de vara mottagliga för honmyggornas smittsamma monstrositet i egenskap 

av sin reproduktivitet. Huvudtemat kan kort sagt betraktas som kvinna/natur, det är 

strukturerat kring den väletablerade förbindelsen mellan kvinnor och djur. Det djuriska och 

omänskliga betonas då titeln på kapitlet är Mosquitoes. Beträffande den japanska titeln heter 

kapitlet Kabashira (蚊柱) i den japanska originalutgåvan, vilket översatt på svenska 

är ”myggsvärm”. I denna underrubrik kommer analysen primärt utgå från Neumanns (1974) 

begrepp The Great Mother/The Terrible Mother. Parallellt med denna analys kommer 

materialet även läsas mot Creed (2007) och hennes tankar om kopplingen mellan 

kvinna/natur.  

 

För att inleda med Neumanns (1974) teori bygger den på idéer från Jungs analytiska 

Bild	7.	Dagen	efter	massakern.		
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psykologi. Neumann (1974) menar, i Jungiansk arketypisk anda, att alla människor har en 

inneboende längtan efter modern. Denna arketypiska längtan är en avspegling av ett 

universellt symbolisk mönster som finns inneboende både i det individuella och kollektiva 

omedvetna. Detta universella behov av modern uttrycktes kollektivt inom ramarna för ett 

slags förhistoriskt matriarkat. Neumann (1974, s. 43) skriver att detta matriarkat inte är en 

historisk period per se, utan ”psychological realities” som fortfarande resonerar i den 

moderna människans psyke. Det heliga feminina har dock historiskt dyrkats som en kraft i 

naturen, ansvarig för förnyelse av livet. Arketypen The Great Mother representerar dels 

mänsklighetens födelse, dels fruktbarheten i jorden – källan till allt liv. I förhållande till 

japanska föreställningar kring reproduktion var menstruation, graviditet och barnafödande 

förknippat med gudomlighet och det heliga i antikens Japan. Detta tog sig uttryck genom att 

ritualer och böner utfördes och kontrollerades av kvinnor, utöver det var de som medlade med 

gudarna principiellt kvinnor. (Yoshida, 1990).  

 

För att återgå till The Great Mother besitter hon – liksom alla arketyper – en skugga. Den 

mörka motsatsbilden till henne kallar Neumann (1974) The Terrible Mother. I sammanhanget 

skriver Neumann (1974, s. 149): ”Just as world, life, nature and soul have been experienced 

as a generative and nourishing, protecting and warming Femininity, so their opposites are also 

perceived in the image of the Feminine: death and destruction, danger and distress, hunger 

and nakedness, appear as helplessness in the presence of the Dark and Terrible Mother” 

Neumann (1974) observerar att denna arketyp är global och finns inom i princip alla 

mytologier, i alla traditioner av folklore och i alla mänskliga samhällen. Ett tydligt exempel 

på The Terrible Mother som arketyp är den hinduiska gudinnan Kali, som Neumann (1974) 

upprepade gånger återkommer till. I avbildningar av Kali är hennes ögon ofta röda av raseri, 

tungan hänger ur hennes mun och hon hon visas många gånger naken eller iklädd en kjol 

gjord av mänskliga armar, med en krans av människohuvuden på sitt eget huvud. Ibland 

avbildas hon stående på en till synes död Shiva, hennes manliga gemål (Neumann, 1974). 

 

En av många tänkbara slutsatser som kan dras är att The Great Mother/The Terrible Mother 

inte nödvändigtvis är en dikotomi, snarare kan denna arketyp läsas som en dualitet som ryms 

inom den singulära Modern. Hennes negativa sida är den nödvändiga andra sidan av myntet, 

ett konstaterande som föranleder slutsatsen: om modern är reproduktiv måste hon också vara 

destruktiv. ”For in a profound way life and birth are always bound up with death and 
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destruction” (Neumann, 1974, s. 153). Det är tänkbart att vissa skräcknarrativ anspelar på den 

enligt Neumann (1974) universella skräcken inför det storslagna moderskapets skugga. Med 

hjälp av hans teori kan de blivande mödrar som är antagonister i Mosquitoes betraktas som en 

reflektion av skräcken människor känner i konfrontationen med kvinnlig destruktivitet. Dessa 

kvinnor är på samma gång reproduktiva och destruktiva, de bär på liv samtidigt som de tar liv. 

Modern framträder således som Terrible, i sin reproduktivitet är hon fortfarande destruktiv, en 

fulländad representation av dualitet snarare än tydligt avskild dikotomi och motsats. 

 

De blivande mödrarna i kapitlet visar även prov på en känsla vars benämning jag lånar ur 

Lacan och Kristevas psykoanalytiska värld: jouissance. Detta ord använder Kristeva i regel 

för att beteckna njutning, dels psykisk och dels erotisk (McAfee, 2004). I sin tolkning av 

Kristeva skriver McAfee (2004) att den blivande modern i samband med sin graviditet både 

upplever och söker jouissance. I Mosquitoes är det uppenbart att de gravida kvinnorna 

upplever njutning parallellt med sina destruktiva tendenser. De tycks inte lida av sitt tillstånd, 

tvärtom vältrar de sig i sina blodiga äventyr: de skrattar och ler, slickar sig om läpparna och 

utbrister saker som ”that was good!” (s. 325). För att återkomma till Neumanns (1974) 

exempel på Terrible moderskap för representationen av kvinnorna tankarna till en beskrivning 

av den triumferande Kali på slagfältet där hon besegrat sina fiender. Kinsley (1986) skriver att 

Kali började dansa utom kontroll, ”drunk on the blood of those she has slain” (s. 131). För att 

rädda världen från total förintelse förvandlade sig Shiva till ett barn och började skrika högt, 

varpå Kali stannade upp och plockade upp honom för att trösta. Denna dubbelhet i 

moderskapet återfinns i Mosquitoes, där de gravida kvinnorna växlar mellan att vara 

blodtörstiga monster och ömma mödrar. 

 

Salih (2002) skriver i sin tolkning av Butler att kön, liksom genus, kontinuerligt konstrueras 

som naturligt genom diskurs. I hennes tycke könas kroppar när de gör sitt inträde i den sociala 

existensen – och det finns ingen existens utanför den sociala. I princip menar Butler att det 

inte finns en fördiskursiv kvinnokropp som existerar innan sin kulturella inskription (Salih, 

2002). Med detta i åtanke kan The Great Mother/The Terrible Mother betraktas som ett 

resultat av sin sociala kontext, inte ett inneboende psykologiskt faktum. Som Mosquitoes visar 

på finns det dock en stark koppling i människors föreställningsvärld mellan kvinna, natur och 

djur. Detta kapitels narrativ är som sagt konstruerat kring kvinnor och myggor; det handlar i 

princip om honor, mänskliga eller från djurriket. Att de blivande mödrarna, likt myggor, 

svärmar omkring sina offer och borrar hål i deras kroppar för att dricka från dem är en tydlig 
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alludering till omättliga, ociviliserade djur; de gestaltas som kabashira, en myggsvärm. 

Samtidigt presenteras de som tydligt feminina i sin blodtörst, med stela läppstiftsleenden och 

gravida magar under sina nattlinnen. Creed (2007) skriver om kvinnan: ”Her ability to give 

birth links her directly to the animal world and to the great cycle of birth, decay and death”. 

Denna cykliska tanke om kvinnan som kopplad till födsel, förruttnelse och död återfinns i 

Neumanns (1974) tankar om The Great Mother och hennes närhet till naturen. Creed (2007) 

menar vidare att kvinnans livmoder väcker känslor av skräck enbart i egenskap av sina 

essentiella funktioner: den livnär en främmande livsform, orsakar förändringar i kroppen och 

leder till födsel. Livmodern har inom patriarkal diskurs fått representera kvinnans kropp som 

märkt, oren och en del av den ociviliserade världen av natur och djur (Creed, 2007). Som 

tidigare konstaterat föreslår forskare att reproduktion betraktades som heligt eller gudomligt i 

antikens Japan. Senare kom dock tanken om menstruation och barnafödande som orent och 

förorenande att dominera (Yoshida, 1990). Kvinnor blev i stället ”märkta” på grund av sin 

reproduktiva förmåga, för att använda Creeds (2007) ordval. Kort sagt anspelar 

framställningen av de blivande mödrarna i Mosquitoes enligt denna tolkning på den 

patriarkala diskurs av kvinna/djur/natur som Creed (2007) beskriver. Kapitlet handlar om 

djurisk femininitet, kvinnan som monstrous-feminine, Modern som Terrible i sin storhet.  

 

5.3.3 Kvinnans skuld till naturen: abjektion i Mosquitoes 

Creed (2007) menar att även om tematiken ser olika ut från film till film är monstrets syfte i 

skräck(films)narrativ att anstifta ett möte mellan den symboliska ordningen och det som hotar 

dess stabilitet. Som tidigare konstaterat är hotet mot den symboliska ordningens konstitution 

det abjektiva. Abjektion flödar, enligt Kristeva (1982) framförallt från två primära källor: 

döden och modern. I denna underrubrik kommer döden som källa till abjektion utforskas mer 

ingående. Mer precist kommer jag undersöka hur det relaterar till reproduktivitet och tar sig 

uttryck genom de kvinnliga monster som figurerar i kapitlet. 

 

Redan i den inledande delen av Mosquitoes när Kirie är ute på en promenad runt 

sjukhusområdet konfronteras läsaren med ett ohyggligt vanställt lik (bild 5). Den döda 

kvinnans kropp är täckt av såriga utslag, ögonen är blodsprängda och munnen är uppspärrad 

som i ett ljudlöst skrik. Håret är utspritt under hennes huvud och hennes synliga hand har 

stelnat i en klösande rörelse. Sidan där vi ser detta är uppdelad i två paneler: den första visar 

liket i sin helhet, utifrån det uppifrån-perspektiv Kirie ser henne. I nästa panel får vi se 

kvinnans fasansfulla ansikte närmare, på ett avstånd som nästan upplevs som intimt. Kristeva 
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(1982, s. 4) menar att döden är det som jaget på samma gång måste erkänna och stöta ifrån 

sig, och därför är liket det ultimata uttrycket för abjektion – det är ”death infecting life”. Liket 

är inte bara nära inpå oss hela tiden; det är jaget, men förnekandet av detta faktum är vad som 

definierar oss som levande (Kristeva, 1982). Marak (2015) framhåller att döden i en japansk 

föreställningsvärld betraktas som en naturlig och oundviklig del av livet, men detta till trots 

anses liket vara orent och illavarslande. Det härstammar från det japanska trossystemet 

Shinto. När själen lämnar kroppen är liket som är kvar både ”defiled and defiling”, det blir 

ett ”phobic object” (Marak, 2015, s. 142).  

 

När de gravida kvinnorna som är antagonister i kapitlet transformeras till monster för deras 

utseenden tankarna till det lik som Kirie upptäckte i kapitlets början. Det abjektiva i 

kvinnornas gestalter kan med andra ord härledas till deras utseende: framförallt deras 

blodsprängda, nästan vita ögon och utslagen över deras hud. Deras kroppar har börjat 

signalera vad Kristeva (1982) kallar the abject body, i motsats till the clean, proper body. I 

Kristevas texter är den abjekta kroppen den som läcker kroppsliga avfall och vätskor, i en akt 

som synliggör skörheten i jagets gränser genom att uppmärksamma vårt fysiska förfall och 

ofrånkomliga död. The clean, proper body skjuter kroppsvätskor ifrån sig för att bibehålla sin 

subjektsposition, och dessa vätskor blir abjekta eftersom de testar kroppens gränser. The 

clean, proper body skyddar sig själv genom att skjuta ifrån sig blod, exkrement, urin, svett, 

tårar och så vidare, och på så sätt separerar den sig från där avfallet är, så den kan fortsätta 

leva. ”Such wastes drop so that I might live, until, from loss to loss, nothing remains in me 

and my entire body falls beyond the limit—cadere, cadaver.” Liket är det sista som skjuts 

ifrån jaget, det är inte längre jaget som skjuter ifrån sig. I döden träder vi över den slutgiltiga 

gränsen, vi faller ”beyond the limit”. Därför är liket ett ultimat uttryck för abjektion. De 

gravida kvinnorna för tankarna till lik och döden – de gestaltar den abjekta kroppen.  

 

Som Kristeva (1982) påpekar sammanfaller abjektion med tvetydighet, det osäkra och 

instabila, det som överträder gränser, positioner och regler. Inom ramarna för skräcknarrativ 

skriver Creed (2007) att det som anses vara monstruöst i olika former av skräcknarrativ kan 

uttryckas genom gränsen mellan mänskligt och omänskligt, människa och best eller det 

naturliga och övernaturliga. Ytterligare ett återkommande tema är det monstruösa som 

uttrycks på gränsen mellan godhet och ondska. Det monstruösa kan även inträffa vid gränsen 

som separerar de som anpassar sig efter sin könsroll och de som inte gör det (exempelvis i 

Alfred Hitchcocks Psycho) och de som uttrycker normalt eller onormalt sexuellt begär. Ett 
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exempel på det förstnämnda finns i kapitlet Medusa, där de kvinnliga karaktärerna förhåller 

sig på olika sätt till kulturellt betingade uppfattningar om femininitet. Monstruositet kan även 

uttryckas i gränsdragningen mellan the clean, proper body och the abject body. För att en 

kropp ska vara clean och proper kan den inte bära spår av sin ”skuld till naturen” – den måste 

vara fullkomligt symbolisk (Creed, 2007). Creed skriver vidare att den kvinnliga kroppen, på 

grund av sina reproduktiva förmågor, signalerar abjektion genom sin reproduktivitet. Den 

visar kort sagt sin ”skuld till naturen” tydligt. Den manliga kroppen betecknar form och 

integritet, den är avskuren från världen och således fulländat symbolisk, medan den fertila 

kvinnokroppen inte äger någon av dessa egenskaper.  

 

Med andra ord är de monstruösa kvinnorna i Mosquitoes inte bara abjektiva i sin likhet med 

kadaver – genom sina gravida magar bär de öppet sin ”skuld till naturen”. När Kirie ser 

kvinnorna närma sig i slutet av korridoren har de börjat röra sig över gränsen mellan 

mänskligt och omänskligt, naturlig och övernaturlig, men kanske framförallt: mellan the 

clean, proper body och the abject body. Det finns en tydlig diskrepans mellan den visuella 

representationen av de gravida kvinnorna under natten då sjukhusets massaker äger rum och 

morgonen därpå. På bild 6 är kvinnornas hud prickig av myggbett, deras svartmarkerade ögon 

blodsprängda och nästan i avsaknad av pupill, de markerade munnarna ler stelt. På bild 7 är 

deras hud fri från skavanker, de ler lätt med ögonen slutna och armarna om sina magar, i 

någonting som liknar en typiskt framställning av rofylld, gravid kvinna. Bild 6 illustrerar den 

abjekta kroppen, kroppen som rör sig över gränsen mellan mänsklig och omänsklig, djur och 

människa, och – skulle jag vilja hävda – mellan död och levande. Framställningen av 

kvinnorna är radikalt förändrad på bild 7, men det kan inte fullt ut vara en representation av 

the clean, proper body. Deras kroppar bär fortfarande spåren av sin ”skuld till naturen”. I 

detta sammanhang kan det, tillsammans med Kiries inre dialog, betraktas som en påminnelse 

om det abjektiva som döljer sig under den slätstrukna ytan. Dessa kvinnor kan må hända ge 

ett intryck av att tillhöra det symboliska, men det är bara en chimär. Intressant nog är den sista 

bilden en distanserad representation – vi ser kvinnorna på ett visst avstånd, till skillnad från 

när vi konfronterades med kvinnan i gräset och de gravida kvinnorna under massakern. I 

mötet med den abjektiva kroppen är det ett personligt möte. Vi kommer närmare den 

abjektiva kroppen än den rena. Samma sak gäller i Medusa, då Sekinos monstruösa utseende 

upprepade gånger skildras i närbild. Det är tänkbart att det tjänar till att förstärka det abjektiva 

intrycket av the monstrous-feminine. 
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5.4 The Umbilical Cord 

I denna underrubrik avhandlas det tredje och sista kapitlet som är föremål för analys i arbetet. 

I likhet med övriga kapitel kommer The Umbilical Cord sammanfattas innan analysen äger 

rum. Efter sammanfattningen följer en diskussion kring reproduktion i Japan, denna 

diskussion inbegriper Neumanns (1974) arketyp The Great Mother/The Terrible Mother. 

Slutligen analyseras kapitlet utifrån abjektionsbegreppet. I det här kapitlet läses abjektion 

tillsammans med den japanska psykoanalytikern Takeo Dois amae-begrepp.  

 

5.4.1 Sammanfattning av The Umbilical Cord 
Kapitlet tar vid en tid efter händelserna som ägde rum i Mosquitoes och inleds med en oroad 

Kirie, som berättar om att de gravida kvinnorna från det tidigare kapitlet började närma sig 

slutet av sin graviditet. Medan hon berättar detta står hon gömd bakom en dörr och tittar in i 

rummet på Keiko, som är mitt uppe i sin förlossning. Kirie menar att ingen trott henne när 

hon berättat om de fruktansvärda händelser som ägde rum i det tidigare kapitlet. Varken 

personalen på sjukhuset eller hennes egen familj lyssnade på hennes vittnesmål. Kirie låter 

läsaren veta att inga fler dödsfall har skett sedan natten hon blev överfallen – troligtvis på 

grund av att polisen gjort en utredning. Men hon vittnar om att hon sett hur de gravida 

kvinnorna fortfarande drack blod i smyg från sjukhusets blodpåsar.   

 

När Keikos barn är fött konstaterar Kirie 

förbluffat att det är det sötaste barnet hon 

någonsin sett. Efter att barnet fötts kommer de 

övriga kvinnornas barn, och alla på sjukhuset är 

mycket förtjusta i dem – barnen är nästintill 

ovanligt söta. Ungefär samtidigt som barnen 

fötts får Kirie veta att hon i princip är helt frisk 

och kan bli utskriven när som helst. Kirie 

berättar detta för Keiko, som sitter tillsammans 

med de andra kvinnorna och håller sitt barn i 

famnen. Keiko uttrycker glädje för hennes skull och berättar om namnförslag för sitt barn. 

Medan Keiko gullar med sin nyfödda lägger Kirie märke till att barnets mage verkar mycket 

svullen. När hon tittar sig omkring upptäcker hon att alla barn ser ut så. Hon frågar Keiko om 

det, varpå kvinnorna avvaktande vänder blicken mot henne. Keiko försäkrar henne om att det 

Bild	8.	Keikos	bebis.	
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inte är någonting särskilt, och när Kirie fortsätter insistera börjar Keikos barn skrika. Resten 

av barnen börjar också skrika, och Kirie reagerar genast på att ljudet är onaturligt högt – det 

ringer i hennes öron och hon springer därifrån, vilket leder till att hon ramlar i en trappa.  

 

I nästa scen ligger Kirie i en sjukhussäng med personal och familj runt omkring. Doktorn 

menar att hon hade tur som inte bröt någonting, men hon måste stanna en vecka till. Kirie 

säger att problemet är hennes öron; det slutar inte ringa. Hennes mamma ser oroligt på henne, 

och under tiden serverar sjukhuspersonal lunch till Kirie. Hon lägger genast märke till att 

maten är full av en märklig slags svamp. Det smakar nästan som kött, menar hon, men när 

hon frågar vad det är säger personalen bara till henne att inte vara kräsen. Svampen blir ett 

ständigt inslag i maten, och alla patienter verkar älska den. Kirie vägrar dock äta av den.  

 

En dag när Kirie hoppar på kryckor genom sjukhus-

korridorerna råkar hon höra någonting från rummet där 

bebisarna ligger samlade i var sina sängar. När hon närmar 

sig inser hon att det är barnen som pratar med varandra om 

att de vill tillbaka till deras mödrars kroppar. Ett av barnen 

konstaterar att en av sjukhusets läkare kommer ordna 

det: ”if he took us out, he can put us back in” (s. 347). 

Bebisen säger sedan att Keikos bebis håller på att 

återvända just nu; han kommer vara den första. En annan 

bebis suckar och säger längtande att hon hoppas att hon 

står näst på tur. Samtidigt spänner bebisens tröja över dess 

svullna mage och någonting som liknar ytan av den svamp 

sjukhusmaten har innehållit den senaste tiden skymtar. I 

nästa ögonblick spricker tröjan och ger vika för någonting svampliknande som tycks växa ur 

bebisens mage. Bebisen verkar inte känna obehag, utan ler snarare förnöjsamt. 

 

Kirie haltar panikartat därifrån medan hon försöker övertyga sig själv om att hon hallucinerar, 

sedan minns hon vad bebisen sa om Keiko och stannar upp. Ögonblicket därpå hör hon skrik 

från ett närliggande rum och inser med stigande oro att det är Keikos röst. Hon springer till 

rummet där skriken hördes och börjar banka på dörren. Låset går upp och hon öppnar. Det 

första hon möts av är åsynen av ett rum fullt av svampar, liksom den som växte från bebisens 

mage. Det växer över golv, väggar och möbler. I nästa stund öppnas en dörr i rummet och en 

Bild	9.	”Svampen”	som	växer	
ur	bebisarnas	magar.	
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av sjukhusets läkare stiger ut, mörk i uppsynen. Kirie börjar genast fråga om Keiko och 

hennes barn, men han svarar inte. Efter en stunds påbörjar han en mindre utläggning där han 

berättar om däggdjursungar. Han menar att söthet är ett ”vapen” de använder för att tillskansa 

sig vuxnas uppmärksamhet, eftersom de behöver vuxna för att överleva. Ungarna växer med 

tiden upp och blir självständiga. Men, säger han sedan uppgivet, detta gäller inte bebisarna 

som nyss fötts på sjukhuset. Enligt läkarens redogörelse vill dessa barn vara foster för evigt, 

och beviset är deras navelsträngar. Här uppdagas det att svamparna inte alls är svampar, utan 

navelsträng med tillhörande moderkaka. Läkaren förklarar vidare att det inte spelar någon roll 

hur mycket han än klipper av navelsträngarna; de växer bara tillbaka, och där vävnad finns, 

oavsett om det är på golvet, väggar eller möbler, växer det ut nya. Läkaren berättar därefter 

hur han smakade på dem, och att de revitaliserade honom. Han menar att alla som är sjuka 

borde bli bättre av att äta det som symboliserar liv. Keiko avbryter läkarens oroväckande 

monolog genom att fråga ytterligare en gång om Keiko och hennes barn, varpå läkaren pekar 

mot rummet han kom ut ifrån medan han försäkrar henne om att ”operationen” var lyckad. 

 

Kirie blir genast rädd för sin kusins skull och tränger sig 

förbi läkaren, in i rummet han pekade mot. Synen som möter 

henne är Keiko, som ligger naken på en brits med stygn över 

sin än en gång gravida mage. Kirie blir förskräckt, och 

läkaren konstaterar att Keiko kommer behöva ge barnet 

näring igen. I samma ögonblick som han uttrycker detta tar 

han tag i Kirie i syfte att ge henne till Keiko. Kirie skriker i 

förtvivlan medan hon ser Keikos tunga, som nu är en tjock 

spiral med en vass spets (likt en mygga) sträcka sig efter 

henne. I sista stund verkar Keiko dock ångra sig, och hon 

anfaller läkaren i stället. Kirie rusar därifrån medan Keiko håller 

läkaren i ett hårt grepp samtidigt som hon suger ut blodet ur 

hans kropp. Dock hinner hon inte långt innan Keiko är färdig 

med läkaren och än en gång har börjat se Kirie som ett möjligt offer. Innan Keiko hinner 

attackera dyker dock en mängd patienter upp, ditlockade av ”svamparna” som växer i 

rummet. Medan Keiko vänder sin uppmärksamhet åt dessa nya byten hinner Kirie ta sig 

därifrån, skärrad men oskadd. Kapitlet avslutas med att Kirie berättar att hon lyckades fly från 

sjukhuset. Hon vet inte vad som hände med människorna som blev kvar där, men hon vägrar 

återvända för att ta reda på det. 

Bild	10.	Keiko	gör	en	
ansats	att	attackera	
Kirie.	
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5.4.2 Den självuppoffrande modern: kosodate mama i The Umbilical Cord 
Titeln på kapitlet sammanfattar det som förefaller vara kapitlets huvudtema, nämligen 

relationen mellan barn och mor som representeras av navelsträngen. I den japanska utgåvan 

heter kapitlet Saitai (臍帯) vilket är det japanska ordet för navelsträng. I den här 

underrubriken läses The Umbilical Cord och dess mor/barn-tematik mot bakgrund av en kort 

diskussion kring reproduktion i Japan. Därefter diskuteras The Great Mother/The Terrible 

Mother i förhållande till japanska diskurser om moderskap.  

 

När den första framgångsrika födseln via in vitro-fertilisering (IVF) ägde rum i England 1978 

dröjde det inte längre än fem år innan Japan såg den första lyckade IVF födseln (Harada, 

2015). Sedan dess har IVF använts i Japan för fertilitetsbehandlingar tillsammans med en rad 

andra assistive reproductive technologies (ARTs). Reproduktion i Japan beskrivs som ett 

omtvistat fält där slaget står mellan ”biologisk” reproduktion och ”teknisk” reproduktion. 

Som Harada (2015, s. 103) påpekar handlar det om “the dichotomous sex/gender matrix—

woman/nature/biological reproduction versus man/culture/technological reproduction” – en 

kamp som är djupt inbäddad i samhället. Harada (2015) påpekar det reproduktiva systemet 

styrs av en manscentrerad biomedicinsk teknologi, trots att det är kvinnor som är de främsta 

användarna av ARTs. Denna aspekt är intressant att ta i beaktning då The Umbilical Cord 

visar hur en manlig läkare assisterar både den ”biologiska” förlossningen och utför det 

fruktansvärda ingrepp som avslutar kapitlet. Om vi jämför med Mosquitoes, där det fanns en 

påtaglig frånvaro av manliga gestalter, har The Umbilical Cord betydligt fler karaktärer av 

manligt kön; läkaren är man och utöver det omnämns majoriteten av de bebisar som kapitlet 

kretsar kring som pojkar. Manlig kontroll är ständigt närvarande, vilket antyder att kvinnorna 

är utlämnade åt manligt godtycke. För att knyta an till Neumann kan det tidigare kapitlet läsas 

som en vision av en matriarkal värld av enväldiga mödrar. I Mosquitoes kretsade narrativet 

kring Terrible femininitet. Gravida kvinnor tilläts härja ostört, obrydda om konsekvenser för 

sina blodiga mord. I The Umbilical Cord ser läsaren hur samma gravida kvinnor blir sårbara 

för manlig kontroll i samband med sina barns födsel. Kapitlet kan betraktas som ett uttryck 

för patriarkalt maktutövande där den stora Modern tyglas och måste underordna sig manliga 

behov. Man skulle kunna säga att hon tvingas in i den välbekanta rollen som den 

självuppoffrande modern – någonting som kommer diskuteras mer ingående nu. 

 

En möjlig parallell till den dualitet som är Great Mother/Terrible Mother finns i japansk 
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populärkultur. Gällande föreställningar kring moderskap i förhållande till japanska kvinnor 

finns två populära kategoriseringar: dessa är dels kosodate mama och dels kyoiku mama 

(White, 2002). I korthet syftar kosodate mama till en mor vars singulära syfte kan härledas till 

hennes barn. Hon är självuppoffrande och totalt investerad i sitt barns välmående. Kort sagt är 

det ett förkroppsligande av martyrskap och en idealiserad bild av moderskap (Lebra, 1984). 

Kyoiku mama, å andra sidan, är en mor som projicerar egna ambitioner på sitt barn och på 

grund av detta tvingar det att prestera (akademiskt) på en orimligt hög nivå. Lebra (1984) 

skriver om kyoiku mama: ”Far from selfless and single-mindedly child-centered, it is argued, 

the mother is actually imposing her own ambition for success upon the poor child in disregard 

of the child's own inclinations and welfare.” Vidare menar Lebra (1984, s. 10) att idén 

om ”the monstrous kyoiku mama” ofta används när en syndabock för allt från 

ungdomsbrottslighet till självmord bland ungdomar behövs. Inte helt olikt The Great 

Mother/The Terrible Mother utmålas moderskap i dessa stereotyper som en slags dikotomi av 

strikta motsatsförhållanden: modern som god, eller modern som ond, självuppoffrande eller 

självcentrerad. Kosodate mama och kyoiku mama kan betraktas som en form av parallell till 

The Great Mother/The Terrible Mother med mindre universella och generaliserbara anspråk. 

Neumann (1974) menar att representationer av denna arketyp finns i alla kulturer, och i 

termerna kosodate mama och kyoiku mama finns någonting specifikt japanskt. 

Sammanfattningsvis kan det betraktas som ett uttryck för Great Mother/Terrible Mother-

dynamik, med specifik kulturell bakgrund.  

 

Idealet om modern som självuppoffrande går långt tillbaka, ända till berättelser ur traditionell 

japansk folklore (Kitamura, 1982). Moderskapet i The Umbilical Cord kan ses som en grotesk 

representation av kosodate mama där kvinnornas martyrskap blir en motbjudande parodi på 

den självuppoffrande modern. Keiko gör sitt barn till viljes och utstår ett smärtsamt ingrepp 

för hans skull – en ingrepp som dessutom förvandlar henne till ett blodtörstigt monster igen. I 

sammanhanget är det intressant att begrunda hur det slutade för den manliga läkaren. Modern 

må ha givit in för ett fruktansvärt ingrepp för att göra sitt barn till viljes. Men läkaren som 

utförde ingreppet gick ett fruktansvärt öde till mötes när Keiko angrep honom i stället för 

Kirie. Än en gång framträder modern som Terrible. Bara tillfälligt underkuvad av ingreppet 

struntar Keiko i läkarens försök att stilla hennes blodtörst med hjälp av Kirie, hans plan 

misslyckas och han dör; modern som är Terrible lever vidare, den stora Modern med rötterna 

i den kraftfulla naturen kan inte kontrolleras av manlig teknologi. 
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5.4.3 Att sjunka in i modern: abjektion i The Umbilical Cord 
Tidigare konstaterades att Kristeva (1982) ser två primära källor till abjektion: döden och 

modern. I den här underrubriken kommer kapitlet analyseras utifrån tanken om abjektivt 

moderskap. Jag kommer även läsa abjektion tillsammans med den japanska psykoanalytikern 

Takeo Dois (1973) amae-begrepp. Först kommer Kristevas ingång till abjektion förklaras lite 

djupare, för att hennes tankar kring abjektion och moderskap ska förtydligas. 

 

McAfee (2004) menar att subjektet i enlighet med Kristevas teoretiska utgångspunkt är en 

effekt av språkliga processer. Det finns inget självmedvetet jag innan språket, alltså blir vi 

subjekt genom att delta i the signifying process – genom att delta i symboliskt och semiotiskt 

betecknande. Det semiotiska är knutet till det feminina, medan det symboliska hör samman 

med det maskulina. Innan vi gör vårt inträde i den symboliska sfären av språk samexisterar vi 

med modern i det semiotiska, barnet finner tröst och näring i moderns kropp och röst, 

omsluten av hennes skyddande livmoder. Distinktionen mellan självet och andre blir otydlig 

under graviditeten, som McAfee (2004, s. 82) skriver i sin tolkning av Kristeva: ”what was 

once part of oneself now becomes other, but never entirely”. Enligt Kristeva (1982) sker vår 

första konfrontation med abjektion när den nödvändiga separerationen från modern äger rum. 

Detta sker i den tidiga utvecklingsfasen då identitet formas. I takt med att barnet upptäcker 

distinktionen mellan sig själv och andra rör det sig från det semiotiska till den symboliska, 

från en upplevd samexistens med modern till den sociala och kulturella världen av symboler. 

 

I The Umbilical Cord kan abjektion lokaliseras till barnens återvändande till livmodern. Som 

nyss konstaterat menar Kristeva (1982) att vår första konfrontation med abjektion sker när vi 

separeras från modern och tvingas utveckla en identitet utanför henne. Vårt inträde i den 

symboliska världen – det kulturella och sociala, den maskulina sfären styrd av lag och 

ordning – kännetecknas av den komplexa process då vi blir talande subjekt. Hur kan barnen i 

The Umbilical Cord tolkas, som kom till världen med en utvecklad förståelse för talet och 

sina kroppars gränser? Barnen har en färdig språkapparat och känner till skillnaden mellan sig 

själv och andra, och viktigast av allt – mellan sig själv och modern. Problemet, i det här fallet, 

är att barnen inte önskar tillhöra den symboliska världen som de visar alla tecken på att redan 

ha gjort sitt inträde i. I stället vill de söka sig tillbaka till det semiotiska, till det Kristeva 

(1982) skulle kalla chora: det moderliga i sin allra mest ursprungliga form. Kapitlet 

uppmärksammar den ambivalenta konstitutionen av subjekt/objekt och tydliggör den osäkra 

separationen mellan självet/andre. Abjektion är enligt Kristeva (1982) det som inte 
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respekterar gränser, positioner och regler, det som stör identitet, system och ordning – det är 

på samma gång motbjudande och fascinerande, Kristeva (1982, s. 64) antyder att det är ett 

försvar för att ”ward off the subject's fear of his very own identity sinking irretrievably into 

the mother”. I sin tolkning av Kristeva skriver Creed (2007, s. 11): ”She [Kristeva] sees the 

mother-child relation as one marked by conflict: the child struggles to break free but the 

mother is reluctant to release it”. Att återvända till livmodern är att sjunka in i modern och 

förlora sin subjektsposition, vilket i förlängningen är det som konstituerar jaget. Det är att för 

evigt begränsas till det semiotiska (ordlösa, diffusa, moderliga) till förmån för det symboliska 

(språkliga, strukturbundna, paternalistiska). 

 

Det är möjligt att göra en annorlunda läsning av det abjektiva i kapitlet utifrån en japansk 

psykoanalytisk infallsvinkel. Mer specifikt kan psykoanalytikern Takeo Dois (1973) begrepp 

amae integreras i förståelsen. Doi menar att amae som princip är ett universellt fenomen, 

inbäddat i alla kulturer, men japanskan är det enda språk som givit det ett namn4. Det är inte 

helt enkelt att redogöra för betydelsen av amae eftersom det svenska så väl som engelska 

språket saknar en motsvarighet, men i korta drag kan det beskrivas en term som betecknar 

beteendet att förlita sig på och vara beroende av andras välvilja och godhet; att bete sig ”self-

indulgent” gentemot en människa man har en nära relation med i försäkran om att det 

kommer tas emot positivt. Amae är att “depend and presume upon another’s love or bask in 

another’s indulgence” (Doi, 1989, s. 349). Doi (1973) menar att relationen mellan barn och 

mor är ett av de tydligaste uttrycken för amae, och alla relationer borde sträva efter samma 

grad av närhet. För att återkoppla till Kristeva menar Doi (1973) att barnet först kan börja 

uttrycka amae när det blir medvetet om sin omgivning och sin kropps gränser, kort sagt när 

det inser att det är en separat entitet skild från modern. Doi förstår vidare amae som ett försök 

att förneka det faktum att vi alla måste separeras från henne. Det är “the desire to deny the 

fact of separation that is an inevitable part of human existence, and to obliterate the pain that 

this separation involves” (Doi, 1973, s. 167). 

 

																																																													

4     Här bör poängteras att amae har kritiserats för att vara en variant av nihonjinron – ett “Japanese 
uniqueness”-argument – snarare än ett psykoanalytiskt koncept. Johnson (1993, s. 97) skriver om 
nihonjinron: “an uncritical and culturally chauvinistic description that inflates the significance of Japanese 
culture and ethos, and uses selfserving explanations of national identity”. 
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The Umbilical Cord kan betraktas som en subversion av det positivt laddade konceptet amae. 

Genom att Keikos barn återvänder till hennes livmoder måste läsaren föreställa sig fenomenet 

omsatt i konkret, reell verklighet – med ett motbjudande resultat. Kapitlet kan tolkas som en 

vision av hur det skulle kunna vara bokstavligt talat att smälta samman med modern genom 

att återvända till hennes kropp. Behovet av att känna villkorslös närhet till andra människor 

(amae) kan som sagt tolkas som ett sätt att hantera smärtan i att separeras från modern. Det 

får ett, i Dois (1973) tycke, sunt utlopp i mellanmänskliga möten. I kapitlet föreställer sig 

författaren att det talande subjektet får sin ursprungliga önskan uppfylld. Bebisarna, medvetna 

om sin kropps gränser, om sin början och moderns slut, längtar tillbaka till tryggheten i 

hennes livmoder. I stället för att finna ett hälsosamt substitut i andra människor får de sin vilja 

igenom. Det är abjekt, det visar ingen respekt för kroppens gränser, för ordning och struktur, 

det är bakvänt; att födas och sedan återvända. Det bryter det cykliska i födelsen och döden, 

och på så sätt illustreras skörheten i gränsen mellan liv och död. Den visuella framställningen 

av bebisarna stärker det abjektiva intrycket då den illustrerar hur de befinner sig i gränsländer 

av mänsklig/övermänsklig, naturlig/övernaturlig och god/ond. Det kommer väl till uttryck i 

bild 8 där Keikos barn skildras ur ett uppifrån-perspektiv, leende i sin mors famn. I den 

symboliska interaktionen placeras makten hos betraktaren, vilket förstärker bebisens 

oskyldiga intryck. Dock framställs denna oskuld som en manipulativ biologisk fördel som kan 

användas strategiskt. Den svullna magen för tankarna till abjekta kroppar, särskilt då läsaren 

förstår att det beror på bebisens oförmåga att skiljas från navelsträng och moderkaka. 

Bebisarna är förankrade i världen av djur och natur, de rör sig på gränsen mellan mänskligt 

och omänskligt, det naturliga och övernaturliga. Åter tillbaka i Keikos livmoder förvandlas 

modern till ett fullkomligt monster. Handborren är inte längre nödvändig, den mänskliga 

akten att på mekanisk väg fullborda ett mord är nu förkastad. Handborren tillhör det 

symboliska, Keiko är förlorad till naturen, med sin slingrande, vassa tunga förkroppsligar hon 

den abjekta kroppen – kroppen som förlorat form och integritet, som bär sin skuld till naturen 

genom en svullen, gravid mage: hon har blivit en fulländad representation av monstrous 

feminine. 

 

6. Diskussion  
Syftet med uppsatsen har varit att med hjälp av en genusvetenskaplig och psykoanalytisk 

referensram undersöka hur föreställningar om kön kommer till uttryck i Junji Itōs verk 

Uzumaki genom att granska framställningen av de kvinnliga monster som förekommer i 

mangan. Med utgångspunkt i syftet avsåg arbetet besvara följande frågeställningar: hur 
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kommer kulturellt betingade uppfattningar om femininitet till uttryck genom Junji Itōs 

framställning av kvinnliga monster i Uzumaki? På vilket sätt framställs kvinnokroppen som 

monstruös i Junji Itōs Uzumaki?  

 

Kulturellt betingade uppfattningar kring femininitet kom främst till uttryck i kapitlet Medusa. 

Dessa resultat kommer nu redovisas parallellt med en diskussion kring tidigare forskning. 

Den tidigare forskning som redovisades i uppsatsen gjorde gällande att kvinnliga monster, 

vålnader och väsen i både samtida och förmoderna japanska skräcknarrativ kan betraktas som 

en förkroppsligad protest mot samhällets patriarkala ordning. I detta arbete kunde en liknande 

tolkning göras. Genom att läsa staden Kurôzu-cho som ett uttryck för en symbolisk 

(patriarkal) ordning och spiralens förbannelse som en abjektiv (feminin) kraft kan de 

monstruösa kvinnorna i kapitlet betraktas som ett hot mot manlig överordning. De är kanaler 

genom vilka den feminina abjektionen flödar, köttsliga kärl som bevarar en icke-materiell 

kvinnlig urkraft. I slutet av dessa kapitel återställdes den patriarkala ordningen genom att de 

kvinnliga karaktärerna antingen återgick till sitt normala tillstånd (Kirie) eller gick under till 

följd av sin monstrositet (Sekino). I en vidare bemärkelse kan kapitlet läsas som ett uttryck för 

rädslan för kvinnor vars beteende överskrider föreställningar om ideal femininitet. I Medusa 

rör sig både Kirie och Sekino utanför det föreskrivna kvinnoidealet genom att deras hår tas i 

besittning av spiralens förbannelse. Det anmärkningsvärda håret, stort och 

uppseendeväckande, totalt utom kontroll och aktivt uppmärksamhetssökande, kan betraktas 

som en symbol för kvinnlig motståndskraft – särskilt med tanke på betydelsen det historiskt 

sett spelar i det japanska samhället. Att Kirie överlever medan Sekino går under kan relatera 

till deras respektive förhållningssätt till det som sker. Kirie handlar i enlighet med idealet om 

femininitet medan Sekino motsätter sig det.  

 

Beträffande frågeställningen som berör konstruerandet av kvinnokroppen som monstruös 

relaterade detta främst till kapitlen Mosquitoes och The Umbilical Cord. I förhållande till 

tidigare forskning menar Dollase (2010, s. 61) att hennes material visualiserade en ”maternal 

Otherness”. Genom att visa en subversion av den ömma och omhändertagande modern 

uppmärksammades den skrämmande sanningen att modern kunde vara hotfull. I analysen av 

Mosquitoes föreslog jag att de blivande mödrarna i kapitlet gav uttryck för det som med 

Neumanns (1974) terminologi skulle kunna kallas arketypisk Terrible femininitet. Kvinnornas 

monstrositet förelåg i det faktum att de var reproduktiva så väl som destruktiva, deras 

våldsamma blodtörst var parallell med deras omhändertagande moderlighet. I korthet 
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framställdes kvinnorna som monstruösa i egenskap av sin reproduktivitet, och deras graviditet 

knöt dem närmare den ociviliserade världen av djur och natur. 

 

Dollase (2010) observerar att mödrar, för unga flickor, är konstanta påminnelser om deras 

framtida roll som hustru och moder. Hon skriver: ”Whereas male depictions of ’the mother’ 

evince romantic sentiments and nostalgia for the home, female writers tend to focus on vivid 

mother daughter conflicts” (Dollase, 2010, s. 62). Resultaten av denna uppsats är inte 

nödvändigt förenliga med detta påstående. I The Umbilical Cord kretsade handlingen kring 

bebisar och deras längtan efter att återvända till livmodern, vilket visserligen kan tolkas som 

ett arkaiskt uttryck för ”nostalgia for the home”, det vill säga en nostalgisk saknad efter det 

första ”hem” vi känner till. I kapitlet agerar Keiko som en fulländad självuppoffrande mor då 

hon gör sitt barn till viljes och utstår ett smärtsamt ingrepp för hans skull. Med det sagt saknar 

framställningen ett romantiskt skimmer. Det är en fasansfull vision av barn och mor som 

samexisterande. Detta intryck förstärks av att barnen förefaller vara subjekt med en utvecklad 

språkapparat – de har gjort sitt inträde i det symboliska där det finns en tydlig gränsdragning 

mellan den egna kroppen och moders. Sammanfattningsvis kan det läsas som en metafor för 

en osund relation mellan barn och mor grundad i beroende och bristande självständighet, en 

poäng som förstärks av det faktum att kapitlet heter ”navelsträngen”. Detta skiljer sig från den 

manliga skildring av modern som Dollase (2010) menar är regel. 

 

Utöver detta driver Dollase (2010) tesen att den skräck som förmedlas i shōjo speglar unga 

flickors föreställningsvärld, eftersom det är en kvinnodominerad genre där berättelserna 

befolkas av och skapas av kvinnor. Med en liknande utgångspunkt kan Uzumaki ses som en 

återspegling av en sin demografis rädslor, känslor och tankar. Verket har en manlig författare 

och det riktar sig primärt till vuxna män, även om huvudkaraktären är en kvinna och det finns 

en variation gällande övriga karaktärers kön. Uzumaki är bara ett verk, och det är naturligtvis 

inte möjligt att dra generaliserbara slutsatser utifrån en källa. Av detta skäl hade det varit 

önskvärt att i vidare forskning titta på ett större antal skräckmanga inom seinen-genren, i syfte 

att undersöka om kvinnorepresentationen har likheter med eller avviker från Uzumakis 

framställning. Trots att Uzumaki bara är en källa påvisar detta populära verk vad som är 

möjligt att uttrycka, vad som är tillåtet och tänkbart beträffande kvinnorepresentation inom 

seinen-genren.  
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Beträffande den visuella framställningen framträder ett visst mönster i detta arbetets resultat. I 

den symboliska interaktionen skildras Uzumakis kvinnliga monster i regel utifrån ett öga-mot-

öga-perspektiv, vilket implicerar att det finns en jämlik relation mellan betraktare och 

avbildad (Björkvall, 2012). Monstren i fråga äger alltså inte ett (symboliskt) maktövertag, 

trots sin monstruösa status. Utöver det framträder ytterligare ett mönster som rör könandet av 

de kvinnliga monstren. Fogde (2011) skriver att vi har en viss ”kulturell kompetens” när vi 

tolkar bilder. I alla visuella framställningar närvarar kulturella associationer (konnotationer) 

som väger in i hur bilder upplevs av betraktaren. Uzumaki ger ofta uttryck för en slags 

tillspetsad eller överdriven femininitet i sin visuella framställning av kvinnliga monster. För 

att exemplifiera har de monstruösa kvinnorna ofta klolika naglar på sina fingrar (bild 10 och 

4) och markerade läppar (bild 6 och bild 5). Långa naglar och markerade läppar är 

traditionellt sett förknippade med femininitet. En parallell till Balmain (2008) och hennes 

tankar om okontrollerbart kvinnligt hår kan eventuellt dras. Håret förknippas med femininitet, 

och när det presenteras som rufsigt, långt och ur kontroll blir det en parodi på idealet det 

härrör från, för att använda Butlerianska termer (Salih, 2002). På liknande sätt kan de klolika 

naglarna och de markerade läpparna ses som en grotesk parodi av ideal femininitet. Dock har 

det möjligtvis även misogyna implikationer då kvinnligt kodade attribut används för att skapa 

känslor av obehag. Det förstärker monstrens femininitet och förknippar därigenom 

monstrositet med kvinnligt kodade uttryck. Ytterligare ett förslag på tidigare forskning är att i 

mer ingående detalj undersöka visuella framställningar av monstruös femininitet i seinen-

skräckmanga, för att kartlägga likheter och/eller skillnader i jämförelse med Uzumaki. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultat och analys på att kvinnor blir abjektiva eller monstrous-

feminine när de överskrider det föreskrivna kvinnoidealet. Dock anses kvinnor även i 

egenskap av sin reproduktiva kropp vara abjektiva och monstrous-feminine i sig själva. Det 

diskursanalytiska anspråket tillsammans med Butlers (2005) performativitetsbegrepp har 

syftat till att förtydliga tanken om att Uzumaki inte bör läsas som ett uttryck för en 

inneboende ”sanning” om kvinnan. Uppsatsen gör gällande att verket inte ger uttryck för en 

nedärvd, arketypisk rädsla för det feminina eller det moderliga. Snarare torde det betraktas 

som en återspegling av diskursivt formade rädslor som har sin grund i föreställningar om 

femininitet och moderskap. Med detta i åtanke kan representationen av kvinnor i Uzumaki 

betraktas som en del av ett större ideologiskt projekt där kvinnan, medvetet eller omedvetet, 

diskursivt konstrueras som en Andre – monstruös i egenskap av sin upplevda motsats till 

mannen. 
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