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Abstrakt 

I denna uppsats undersöks en mångfacetterad men inte lika omskriven 

filmkaraktär, nämligen modern. Det är moderskaraktären i filmen Antichrist 

som är analysens primära studieobjekt, som här sätts i relation till filmens 

symbolik. Filmen är ett bra exempel på representationens problematiska 

natur, det vill säga att skildringen av moderskaraktären ger 

tolkningsmöjligheter. Hon kan tolkas som den hängivna modern, vars sorg 

och beteende efter sonens död är befogad. Hon kan också tolkas som den 

”onda” modern som är delaktig i sonens bortgång. På så sätt råder en 

ambivalens över moderskaraktären i Antichrist, som här diskuteras och 

problematiseras utifrån dess filmspråk. 

 Då tidigare studier av Antichrist främst har utgått från den som 

ett verk av Lars von Trier, ämnar denna studie att frångå hans avsikter och 

istället analysera det skildrade moderskapet utifrån den symbolik som 

påträffas i filmen, det vill säga moderskapssymbolik. På så sätt är det en 

uppsats vars metod kan liknas vid en klassisk filmanalys, vars utgångspunkt 

är filmens symboliska framställningssätt. 

 Med hjälp av teori om moderskap, som fenomen, funktion och 

egenskaper, analyseras Hon och den moderskapssymbolik som påträffas i 

fem olika scener. Sedan följer en fördjupande analys av dess härstamning för 

att förankra symboliken i livsåskådningar och mytologier, som på ett eller 

annat sätt har berört moderskap eller den kvinnlighet som moderskapet 

baseras på. Symboliken och dess härkomst kommer också att behandlas 

utifrån en narrativ kontext, för att påvisa vilka effekter filmens metaforer och 

metonymier har på filmens berättande. 

 Analysen ger således en inblick i hur moderskap kan spåras till 

livsåskådningar och trosuppfattningar som ligger långt tillbaka i tiden, som 

visar sig ha en syn på moderskap som kvinnans primära funktion. Den är 

också ett bidrag till kunskap om visuella gestaltningar av moderskapet, det 

vill säga att den ger kännedom om den ambivalens som moderskapet kan 



 

innebära och som Antichrist tydligt uttrycker. Modern slåss mellan de 

rättigheter och den frihet Hon har som individ och moderskapets tillskrivna 

ansvar och dygd. Hon tillskriver sig därför en ondska för att lättare kunna 

acceptera sin potentiella inblandning i sonens död. 

 Det är också en analys som utmynnar i att det skildrade 

faderskapet, som är perifert i relation till det centrala moderskapet, ändå har 

en betydande roll för hur moderskapet uppfattas. Det är genom deras relation 

och tillskrivna egenskaper, utifrån symbolikens spårade ursprungskällor, som 

filmens narrativ utmynnar i en porträttering – och problematisering – av det 

kvinnliga moderskapet och det manliga faderskapet. 
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1 Inledning 

Moderskap har legat som ett raster över filmmediet genom filmhistorien. 

Ända sedan detta visuella mediums födelse har den kvinnliga 

moderskaraktären skildrats på flertalet sätt: som en elak styvmor i Askungen 

(Clyde Geronimi, 1950), som en avståndstagande mor i We need to talk 

about Kevin (Vi måste prata om Kevin, Lynne Ramsay, 2011), som en 

psykotisk mamma i Flickan, mamman och demonerna (Susanne Osten, 

2016) och den neurotiska och blivande modern i Rosemary's baby (Roman 

Polanski, 1968). Således finns det varierande skildringar av modern, i vilka 

hon brister i sitt ansvar och moderskärlek, eller skräms över de känslor som 

moderskapet innebär, eller oproblematiskt omfamnar och vårdar de barn hon 

satt till världen. Vid sidan av denna relativt mångfacetterade filmkaraktär 

skildras en mer eller mindre frånvarande fader, eller en som plåstrar om de 

sår som den bristfälliga modern inte förmår. 

 Även filmmediet i sig har förklarats utifrån moderskapet som 

fenomen av diverse författare och teoretiker. Ett exempel är Jean-Louis 

Baudry som i sitt påstående, med problematiska postkoloniala undertoner, 

hävdar att den vita duken kan liknas vid den syn som spädbarn somnar till 

efter amning, det vill säga moderns hud.
1
 Lucy Fischer nämner ett annat 

exempel där poeten Philip Dacey ansåg att filmapparaten hade moderliga 

egenskaper vad gäller dess sätt att omge sin publik med ljus, värme och ljud.
2
 

Med andra ord liknar Dacey filmapparatens egenskaper med den miljö som 

fostret omges av i moderns mage. 

 Den här uppsatsen handlar om moderskapsgestaltning i film 

och hur moderskapet framställs genom symbolik. När det gäller skildring av 

                                                      

1
Carroll, Noël,”Jean-Louis Baudry and 'the apparatus'”. I Braudy, Leo & Cohen, Marshall 

(red.), Film theory and criticism: introductory readings, 7th ed., Oxford University Press, 

New York, 2009, s. 202. 
2
Fischer, Lucy, Cinematernity: film, motherhood, genre, Princeton University Press, 

Princeton, N.J., 1996, s. 3. 
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denna kvinnliga karaktär finns det filmer som utmärker sig, däribland filmen 

Antichrist av Lars von Trier från 2009, vilken är primärkällan i min uppsats. 

Filmens handling tar vid då ett föräldrapars son hastigt avlider, och vi får 

följa deras sorgeprocess som tar outgrundliga vägar. Med andra ord är 

Antichrist en film som behandlar moderskap och konsekvenserna av ett barns 

bortgång. 

 Med denna uppsats ämnar jag undersöka den kvinnliga 

karaktären i Antichrist, som spelas av Charlotte Gainsbourg. Jag kommer att 

fokusera på hennes moderskap, vilket inkluderar hur hon skildras som kvinna 

i relation till sitt barn, men också till sin man. Skildringen av moderskapet 

kommer att analyseras utifrån filmens symbolik, det vill säga de symboler 

och metaforer som kan härledas till Hon som moder och som utgör en central 

del av filmens tematik. Att symboliken används som analysverktyg grundar 

sig i filmens många tolkningsmöjligheter. Den utgör ett material som 

ifrågasätter, tvivlar och problematiserar och därmed skildrar ett moderskap 

som är präglat av ambivalens. En analys av filmens symbolik kan därmed 

vara en väg att gå för att bilda en djupare förståelse för ett fenomen, som 

moderskapet är. Jag använder därmed filmspråket för att studera hur 

moderskapet gestaltas och hur denna symbolik och dess härstamning präglar 

filmens narrativ. 

 Med utgångspunkt i filmens moderskapssymbolik kommer 

scener där moderskapet har en framträdande roll att närläsas och analyseras. 

För att förankra analysen rent teoretiskt kommer jag att använda mig av 

moderskapsteori som diskuterar modersfunktionen utifrån olika perspektiv: 

det evolutionsteoretiska, det socialt konstruerade och det psykoanalytiska. 

Dessa perspektiv främjar en vidare förståelse för synen på moderskap och de 

egenskaper det tillskrivs. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Moderskapsgestaltning är ett ämne som rör sig inom andra områden jag 

tidigare studerat inom filmvetenskapen, så som genus, identitet och 

representation. Inom många teoretiska fält ges förklaringar till moderskapet 

som fenomen, men också hur det bör skötas och hur modersfunktionen 

grundas. Den främsta distinktionen inom synen på moderskap är den mellan 

instinkt och inlärning, där den tidigare främst har naturen som 

förklaringsmodell medan den senare förklarar det med rollfostran och miljö. 

Den nämnda distinktionen kommer jag att tillämpa i mitt uppsatsarbete för 

att kunna analysera den ambivalens som råder kring det skildrade 

moderskapet i Antichrist. 

 Filmen Antichrist anser jag vara ett tacksamt material att utgå 

från vad gäller just denna skillnad på synsätt om mödrarollen, eftersom 

modern i filmen verkar påverkas av naturen: Hon förvildas, får ett ohanterligt 

sexuellt beteende, blir våldsam och omedgörlig. Dessa beteenden grundar det 

tvivel om modern var delaktig i sonens död eller ej. Allt detta utspelar sig 

medan fadern (Willem Dafoe) stannar längre i ett rationellt tillstånd. Filmen 

kan därmed ses som en skildring av en moder som misslyckas med sin 

moderskärlek, som medvetet väljer att avsäga sig den vårdnad och omsorg 

som moderskapet anses innebära. 

 Syftet med min uppsats är att undersöka det ambivalenta 

moderskapet som skildras i filmen Antichrist, med utgångspunkt i 

filmspråket. Det finns tidigare forskning om Antichrist och dess 

framställning av genus och andra teman som filmen presenterar. 

Moderskapet har också diskuterats utifrån filmen men den forskningen är 

knapphändig och dessa analyser har en förmåga att likna varandra. Därav är 

min analys ett bidrag till att skapa en större förståelse för gestaltning av 

moderskap, vilket utforskas med hjälp av filmens moderskapssymbolik. Min 

frågeställning lyder: 
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• Hur skildras moderskapet i Antichrist utifrån filmens symbolik? 

• Varifrån härstammar filmens symboliker? 

• Vilka effekter får moderskapssymboliken på narrativet? 

 

Jag anser att den första delfrågan är relevant för att kunna skönja filmens 

moderskapssymbolik, det vill säga de element i filmen som kan kopplas till 

den kvinnliga protagonistens modersroll. Den symbolik som kan kopplas till 

moderskap finns inbäddad i filmens mise-en-scéne, det vill säga i kostymval, 

iscensättning, omgivning, ljus och karaktärernas skådespeleri samt rörelser. 

Den kan också finnas i filmens icke diegetiska och diegetiska ljudbild, till 

exempel i filmmusik eller i de dialoger som utbyts mellan huvudkaraktärerna 

under filmens gång. 

 Utifrån den funna symboliken kan en vidare analys utföras med 

fokus på symbolikens härkomst, det vill säga delfråga två, som ger en 

djupare analys av varifrån filmens symbolik är hämtad från. Den andra 

delfrågan är således ett hjälpmedel för att ge en djupare förståelse för 

gestaltningen av moderskap, eftersom symbolikens härstamning kan säga 

något om hur religiösa eller mytologiska synsätt på moderskap har anammats 

och därefter reproduceras genom filmmediet. 

 Den tredje delfrågan gör det möjligt att ge en utförlig analys av 

filmens narrativ och hur det påverkas av den modersymbolik som påträffats, 

men också symbolikens härstamning. Med andra ord kommer 

undersökningen av symbolikens effekter på narrativet att bidra med 

kännedom om symbolikens betydelse på helheten. 

 Eftersom min analys av Antichrist utgår från filmens symbolik 

kommer jag inte att studera den som ett verk av Lars von Trier, utan filmen 

analyseras som ett enskilt objekt – frånkopplad sin filmskapare. 

 

1.2 Metod 

För att kunna uppnå syftet med min uppsats anser jag att en närläsning av 
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nyckelscener är den mest gynnsamma metoden. Med närläsning menar jag 

det tillvägagångssätt som innebär att granska filmscener ingående i samband 

med den analys man ämnar utföra, en analys av symbolik i vissa filmscener i 

mitt fall. På så sätt är det lättare att upptäcka moderskapssymbolik eftersom 

en närläsning bidrar till möjligheter att se detaljer. 

 En annan metod som hade kunnat appliceras i min studie vore 

att utgå från Lars von Triers avsikter med Antichrist, men också hans tidigare 

filmer. Med andra ord sätter man Antichrist i en Trier-kontext. Det hade man 

kunnat göra genom att utgå från intervjumaterial med filmskaparen och 

därigenom koppla det till filmens visuella och verbala innehåll. Att analysera 

hans tidigare filmer i förhållande till Antichrist resulterar i en komparativ 

analys som ser till skillnader och likheter filmerna emellan. Utifrån min 

frågeställning är inte en sådan metod lika fruktbar eftersom jag då hade blivit 

mer låst till Triers avsikter med filmen. Svaren hade därmed funnits i 

intervjuerna. Det hade heller inte varit lika möjligt att härleda symboliken 

vidare eftersom Triers syften redan ger svar på  symbolikens betydelse. Att 

sätta Antichrist i en Trier-kontext är den metod som använts flitigast då den 

har analyserats. Därför utmärker sig min analys av filmen, då den inte tar 

hänsyn till Triers egna reflektioner och syften.   

 Film är ett visuellt men även ett kommunikativt medium, det 

vill säga det vi ser (mise-en-scéne, klippning och cinematografi) och hör 

(diegetiskt och icke diegetiskt ljud) associerar vi också med något. Vi tolkar, 

tyder och avkodar film för att kunna bilda ett sammanhang och urskilja en 

story. Detta filmspråk är av stor betydelse i min studie av Antichrist, eftersom 

symboliken finns inbäddad i det som presenteras.   

 Symbolik är den vanligaste metoden för att uttrycka abstraktion 

i film, det vill säga att man väljer att avbilda något som representerar något 

annat. Louis D. Giannetti skriver att ”A symbol can be defined as something 

which represents something else as well as being a thing in itself. It is a 

contextually plausible detail which, in a given framework, emerges as 
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meaning something in addition to what it literally represents”.
3
 I mitt fall 

kommer moderskapssymbolik, det vill säga något som är ett ting i sig självt 

men som representerar moderskap, att redogöras, analyseras och studeras. 

 Giannetti skriver även ”the meaning of any given shot is 

determined by what is left out as well as by what is included”.
4
 Med andra 

ord utgör filmmediet ett utrymme i vilket åskådarna tyder det som framställs 

i – men också utanför bildramen. Ett tydligt exempel är då diegetiska ljud 

kommer utifrån, det vill säga utanför bildramen, vilka kan tolkas som något 

främmande. Dock utgör dessa ljud – i samband med scenens andra 

filmtekniker – scenens helhetsintryck. Ett diegetiskt ljud kan därav fungera 

som något symboliskt, eftersom det utgör en del som representerar en helhet. 

Jag har för avsikt att även inkludera, det vill säga analysera, diegetiska ljud 

av detta slag i min undersökning då de kan kopplas till moderskapet och 

därmed utgöra moderskapssymbolik. 

 I min analys kommer metaforer att undersökas, främst då tid 

och rörelse har manipulerats rent filmtekniskt men också i filmens bildspråk. 

Metaforer används flitigt inom litteraturen och bygger på bildliga 

motsägelser. Inom film kan metaforer användas på liknande sätt, exempelvis 

i dialoger, men kan också uttryckas med hjälp av filmteknik. Ett exempel är 

fast och slow motion, där den förstnämnda passar scener där metaforen ska 

förmedla kaos och brist på kontroll.
5
 I den sistnämnda försätts 

filmkaraktärerna och deras rörelser i extremt lågt tempo. Denna filmtekniks 

drömlika effekt kan försköna situationer och händelser som annars skulle 

uppfattas som hektiska eller obehagliga, exempelvis våld eller död,
6
 vilket 

prologen i Antichrist är ett ypperligt exempel på och som jag har för avsikt 

                                                      

3
Ibid, s. 54. 

4
Giannetti, D Louis,”Cinematic metaphors”. I The Journal of Aestethic education, Vol. 6, 

No. 4, 1972, University of Illiois Press, s. 53. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/3331600.pdf?refreqid=excelsior%3Aeda3cb7bbee2111a

205436da5e53e5ed Hämtad: 2019-04-04. 
5
Ibid, s. 56. 

6
Ibid. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/3331600.pdf?refreqid=excelsior%3Aeda3cb7bbee2111a205436da5e53e5ed%20
https://www.jstor.org/stable/pdf/3331600.pdf?refreqid=excelsior%3Aeda3cb7bbee2111a205436da5e53e5ed%20
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att analysera. Verbala metaforer kommer också att studeras, det vill säga 

sådana som liknar litteraturens sätt att förmedla metaforer. Dessa finns i de 

dialoger som utbyts mellan filmens huvudkaraktärer. 

 Som tidigare nämnt påträffas symboliken om moderskap i 

filmens mise-en-scéne, cinematografi och dess ljudbild. För att kunna 

analysera denna symbolik krävs ett urval av scener där denna symbolik är 

som mest synlig och därmed utesluta scener som inte är relevanta för min 

frågeställning. Ett sådant urval är nödvändigt för uppsatsens avgränsning, 

eftersom hela filmen utgör ett för omfattande material att analysera. De 

scener jag valt uppfyller minst en av två följande kriterier: 

 

1. Filmscenen skildrar Hon, det vill säga den kvinnliga huvudkaraktären 

som är moder till Nic. 

2. Filmscenen skildrar symbolik som kan härledas till Hon och hennes 

moderskap. Det kan röra sig om sådant som finns i eller utanför bild, 

dialog, klippning eller scenens mise-én-scene. 

 

Det första kriteriet är ett redskap för att separera de scener som skildrar Hon, 

från filmens övriga scener. Med tanke på att Hon representerar kvinnan i ett 

heterosexuellt parförhållande och moder till Nic, utgör hon en 

moderskapssymbol i sig självt. 

 Det andra kriteriet fångar scener där moderskapssymbolik är 

synlig. Det kan röra sig om föremål i scenens mise-en-scéne, diegetiska ljud 

som finns i eller utanför bild, klippning eller filmteknik som framhäver 

visuella eller verbala metaforer. Filmen är uppdelad i fyra kapitel, samt en 

prolog och epilog. Jag har valt 5 scener att analysera, och dessa kommer att 

behandlas i kronologisk ordning. 

 Metoden jag valt att använda mig av, i analysen av det 

skildrade moderskapet i Antichrist, består således av en närläsning som 

synliggör den visuella samt ljudbaserade modersskapssymboliken. I samband 
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med närläsningen kommer den påträffade symboliken att problematiseras 

och analyseras utifrån den litteratur som diskuterar filmsymbolik. 

Närläsningen och analysen följs således åt. I analysen kopplas scenernas 

symbolik, dess innebörd och effekt, till egna reflektioner och resonemang 

med utgångspunkt i teorin om moderskap. Min härledning till teorin bidrar 

med fördjupad kunskap om moderskapet som fenomen och kan på så sätt 

framhäva, bekräfta eller legitimera moderns handlingar och beteende som 

symboliken uppmärksammar. 

 

1.3 Material 

Det finns ett stort antal filmer som tematiserar moderskap på ett eller annat 

sätt. I avgränsningen av mitt empiriska material blev filmen Antichrist mitt 

slutgiltiga val. 

 Antichrist är ett material som ger tolkningsmöjligheter, det är 

en film vars handling inte är fixerad eller stabil. Med andra ord är det en film 

som ser bortom enkla förklaringar. Å ena sidan kan filmen tolkas som att 

moderns beteende ligger bakom sonens död, vilket kan anses strida mot 

teorin om modersinstinkt. Å andra sidan kan moderns beteende ses som en 

konsekvens av sitt barns bortgång som istället bekräftar moderskapet som 

kvinnors ”naturliga” öde, där sorgprocessen anses självklar.  

 Framställningen av den kvinnliga huvudrollen i Antichrist är 

särskilt intresseväckande på grund av att hennes moderskap inte reduceras 

efter sonens bortgång, det förstärks snarare. Filmen är därmed ett ypperligt 

exempel på representationens problematiska natur, det vill säga att den inte 

porträtterar ett stabilt moderskap utan tillåter ifrågasättande av moderskapet 

och dess tillskrivna moderskärlek. 

 Det är svårt att utröna vem som har huvudrollen i Antichrist, då 

det är en film där karaktärerna, Hon och Han, kompletterar varandra och som 

skildras sida vid sida under deras sorgeprocess. Dock är det Hon som utgör 

den karaktär som verkar driva narrativet framåt. Det är till hennes ansikte 
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som kameran ständigt återvänder för att låta åskådarna uppleva hennes 

vilsenhet vad gäller moderskapet, och hennes eskalerande relation till 

naturen. Hennes moderskap kan tolkas som det ena eller det andra, varken 

eller, något däremellan, det vill säga ett ambivalent moderskap. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det har forskats om moderskap inom många vetenskapliga fält. Vad gäller 

moderskapsforskning inom filmvetenskapen finns det en del att tillgå, 

däribland Lucy Fischers bok Cinematernity. Fischer diskuterar den kulturella 

föreningen mellan film och moderskap, det vill säga den ställning som 

modersfiguren besitter i exempelvis fiktion, experimentell och 

dokumentärfilm.
7
 Dock påpekar hon att det inte är en studie av moderskap 

inom olika filmgenrer, utan en som syftar till att utforska representationen av 

moderskap över olika generiska mönster.
8
 Utifrån ett feministiskt perspektiv 

granskar hon moderskap i film, ett forskningsområde hon anser vara ” a site 

of 'crisis'”.
9
 Det är på så sätt en övergripande studie, eller en kartläggning, av 

ett flertal filmer som på ett eller annat sätt har en moderskaraktär. 

 En annan filmvetenskaplig studie som delvis behandlar 

moderskap är Barbara Creeds The monstrous-feminine: film feminism, 

psychoanalysis. Denna studie ämnar utmana den sedvanliga bilden av 

kvinnan som offer, vilket Creed gör genom att tillämpa ett psykoanalytiskt 

perspektiv på ett flertal filmer, där en del av dem har en moderskaraktär så 

som Alien (Ridley Scott, 1989) och Psycho (Alfred Hitchcock, 1960). 

Studien är dock ingen renodlad fördjupning i porträttering av moderskap utan 

en reaktion på tidigare forskning om skildrad femininitet. 

 Den kvinnliga protagonisten i Antichrist, Hon, har ofta använts 

som studieobjekt inom ett flertal vetenskapliga fält. Å ena sidan är det 

                                                      

7
Fischer, s. 4. 

8
Ibid. 

9
Ibid, s. 30. 
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förståeligt då Hon är en komplicerad karaktär som därför är tacksam att 

analysera. Å andra sidan har dessa studier en benägenhet att likna varandra 

då de ofta utgår från den dikotomi som florerat kring filmen: Antichrist som 

en misogyn eller emanciperad skildring av kvinnan. Ett exempel på en analys 

som är sprungen ur denna dikotomi är Janice Lorecks ”Horror, Hysteria and 

Female Malaise: Antichrist”. Hon skriver:”Films about female violence 

emerge in a cultural environment that is ambivalent regarding women’s 

propensity for aggressive behaviour”.
10

 Med andra ord kan Lorecks 

resonemang förklara varför Antichrist fick negativa reaktioner eftersom 

samhället har en ambivalent inställning till kvinnors aggressiva förmåga. 

Loreck analyserar den våldsamma femininiteten utifrån interaktionen mellan 

filmen som en art-horror och representationen av genus. Hennes slutsats är 

att Hon karaktäriseras som en missförstådd figur snarare än en hotfull 

enighet.
11

 Detta grundar Loreck på att Hon får betala hans terapeutiska 

felsteg med sitt liv, därmed är Hon ett offer för den maskulina makt som Han 

besitter.
12

 Hennes analys är således en genuscentrerad sådan som inte belyser 

Hons moderskap på något vis. 

 Mikael Larsson, universitetslektor i gamla testamentets 

exegetik, har skrivit ”Whose enemy? Lars von Trier's Anti-Christ in Dialogue 

with Biblical Creation and Passion Narratives”. I denna teologiskt grundade 

studie använder sig Larsson av ett spelteoretiskt perspektiv för att undersöka 

funktionen av den bibliska traditionen i Antichrist. Genom att utgå från ett 

spelteoretiskt perspektiv skiftas synen på film från en representation av 

verkligheten till en simulering av verkligheten.
13

 På så sätt kan man, enligt 

Larsson, lättare ställa sig frågan om vem som porträtteras som god och ond i 

                                                      

10
Loreck, Janice, Violent women in contemporary cinema, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 

Hampshire, 2016, s. 3. 
11

Loreck, s.34. 
12

Ibid. 
13

Larsson, Mikael, ”Whose enemy? Lars von Trier's Anti-Christ in Dialogue with Biblical 

Creation and Passion Narratives”, 2013, s. 306. http://uu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A927704&dswid=9311 Hämtad: 2019-04-03. 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A927704&dswid=9311%20
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A927704&dswid=9311%20
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filmen.
14

 Larssons syfte verkar således vara att belysa Triers sätt att använda 

sig av bibliska narrativ och på så sätt analysera filmens representation av 

godhet samt ondska, men också hur narrativet bidrar till att försvåra 

konflikten mellan Hon och Han. Larssons analys belyser således den bibliska 

traditionens inflytande på filmmediet, i det här fallet Antichrist, och kopplar 

också sina resonemang till Triers avsikter. Det är heller ingen analys som 

behandlar filmens skildring av moderskap något nämnvärt. 

 Linda Badley har bidragit med boken Lars von Trier, i vilken 

hon ägnar ett helt kapitel åt filmen Antichrist. I detta kapitel redogör hon för 

filmens narrativ, vilket hon kopplar till Triers egna ord och reflektioner kring 

filmprocessen. Hon analyserar även filmens tematik i samband med 

kvinnliga filmkaraktärer från Triers tidigare filmproduktioner, däribland Bess 

från Breaking the waves. Badley har även skrivit artikeln ”Antichrist, 

misogyny and witch burning: The nordic cultural contexts”, i vilken hon 

undersöker filmens sätt att handskas med den ostyriga femininiteten, 

häxprocessen och filmens hedniska inslag. Hon sätter dessa komponenter i 

en nordisk kontext genom att exemplifiera från Triers skandinaviska 

föregångare, så som August Strindberg, Ingmar Bergman och Carl Th. 

Dreyer.
15

 Med andra ord är Badleys båda analyser rotade i Triers 

filmskapande och den nordiska kontext han är en del av. 

 Den studie som ligger närmast min, vad gäller symbolik, är 

Bodil Marie Stavning Thomsens analys. Hon undersöker filmens symboliska 

källor, däribland Häxhammaren, men också Triers sätt att använda haptiska 

bilder. Detta utför hon genom att utgå från Nietzches Anti-Krist och den 

filmiska inspirationen The sacrifice som sitt teoretiska ramverk.
16

 Thomsens 

                                                      

14
Ibid. 

15
Badley, Linda, ”Antichrist, misogyny and witch burning: The Nordic cultural context”. I 

Journal of Scandinavian Cinema, Vol. 3, No. 1, s. 15. 
16

Stavning, Thomsen, Bodil, Marie, ”Antichrist – Chaos reigns: the event of violence and the 

haptic image in Lars von Trier's film”, I Journal of Aesthetics & Culture, 1:1, 3668, 

2009, s. 1. https://doi.org/10.3402/jac.v1i0.3668 Hämtad: 2019-03-22. 

https://doi.org/10.3402/jac.v1i0.3668
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analys sätter således filmens symbolik i en filmisk kontext, men den saknar 

aspekter kring moderskapet. 

 En annan analys, som delvis liknar min, är den som är skriven 

av Larrie Dudenhoffer. Han diskuterar filmen utifrån dess tillhörighet till 

skräckgenren, där han utgår från principen att ”all horror is body horror”.
17

 

Analysen är centreread kring Antichrist narrativ och dess ”'ovolutionary' 

visual and narrative structure”.
18

 Han använder sig även av Gilles Deleuzes 

definition av de kvinnliga könscellerna som en ”milieu of experimentation”, 

men också av filmens sätt att bryta mot Dogma-manifestet.
19

 Dudenhoeffer 

anser nämligen att filmens avsägande från manifestet och dess 

kontinuitetsmässiga berättande resulterar i att Han omvandlas till ett ägg och 

Hon till en spermie.
20

 Med andra ord kan man förstå Dudenhoeffers analys 

som att det maskulina (Han), som förväntas utgöra det aktiva, förändras till 

något passivt. Hon genomgår en likadan förvandling med ett motsatt resultat: 

från något passivt till något aktivt. Dudenhoeffers något märkliga analys är 

stundvis intressant då hans tolkning av det moderskap Hon utgör ligger i linje 

med min. Dock är det en analys som inte enbart fokuserar på Hon och Hons 

moderskap, utan på parets könsroller och deras biologiska och fysiologiska 

betydelse för filmen. 

 Amy Simmons har skrivit Devil's Advocates: Antichrist, vilken 

är den mest omfattande analysen av filmen. Hon utgår från filmen som en 

skräckfilm och som ett verk av Trier. I analysen undersöker hon 

genusrelationen föräldrarna emellan men också filmens skildring av landskap 

och myter. Hon ägnar också ett kapitel åt Hon som karaktär där moderskapet 

får ta en del plats. Dock kopplar Simmons Hons moderskap till andra 

filmiska mödrar och inte till den symbolik som finns filmen igenom. 

                                                      

17
Dudenhoffer, Larrie, Embodiment and horror cinema, Palgrave Macmillan, New York, 

2014, s. 23. 
18

Ibid. 
19

Ibid. 
20

Ibid. 
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 David Denny tar sig an filmen utifrån ett psykoanalytiskt 

perspektiv i sin analys ”A postmodern family romance: Antichrist ”. Han, likt 

Magdalena Zolkos analys ”Violent affects: Nature and the feminine in 

Antichrist” fokuserar på vilken funktion naturen har, men också dess 

betydelse i förhållande till det maskulina och det feminina i filmen.
21

 Dennys 

analys är dock centrerad kring de flashbacks som presenteras i filmen och 

som han förklarar utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv.   

 Vad gäller tidigare forskning på universitetsnivå, det vill säga 

uppsatser som på ett eller annat sätt behandlar Antichrist, finns det få att 

tillgå. En av dessa, som också är mest relevant utifrån mina forskningsfrågor, 

är ”Marking the Unmarked: Theorizing Intersectionality and Lived 

Embodiment through Mammoth and Antichrist”, som är skriven av Jenny 

Björklund och Ingvill Hellstrand. Deras syfte med studien verkar vara att ta 

sig an kulturella representationer, däribland Antichrist, utifrån begreppet 

intersektionalitet. Filmen är på så sätt det material genom vilken de  belyser 

den förkroppsligande och relationella maktobalansen mellan kvinnor och 

män. 

 Sammanfattningsvis kan man se att det finns luckor vad gäller 

den tidigare forskningen av skildring av moderskap, både inom 

filmforskningen som sådan men också för de analyser som behandlar 

Antichrist. Dessa luckor kan ses i de analyser som finns tillhands vilka främst 

utgår från filmen som ett verk av Trier och där filmen sätts i samband med 

hans tidigare filmer. 

 Filmen har ofta analyserats utifrån feminitet kontra 

maskulinitet, där Hons aggressivitet står som motpol till Hans rationalitet. 

Med andra ord har filmens våldsamma och provokativa scener många gånger 

utgjort en grund för många analyser av Antichrist. 

 Som redogörelsen för den tidigare forskningen har visat finns 

                                                      

21
Butler, Rex & Denny, David (red.), Lars von Trier's women, Bloomsbury Academic, 

London, 2017, s. 11. 



 

14(58) 

 

det mycket skrivet om Hon, men inte om hennes moderskap. Det nämns 

stundvis men har hittills inte fått vara analysens utgångspunkt. Det är här min 

studie fyller en forskningslucka då min analys fokuserar på Hons moderskap 

som ju är en stor del av den karaktär Hon utgör. Det är också Hons moderskap 

som filmen inleds med och som fungerar som en katalysator för filmens fortsatta 

handling. 

 Min forskning kan således bidra med kunskap om den 

mångfacetterade – men inte lika omskrivna moderskaraktären. Som 

inledningen beskriver finns moderskapet porträtterat sedan filmmediets 

födelse, men har inte belysts lika mycket inom filmforskningen. Därför kan 

det gestaltade moderskapet behöva belysas, analyseras och problematiseras. 

Antichrist utgör ett tacksamt material för att ifrågasätta moderskap på vita 

duken, då filmen inte förklarar och beskriver hur ett moderskap är eller hur 

det borde vara, utan snarare skildrar det med tvivel och ambivalens. 

 Min forskning belyser även filmsymbolik, som tidigare inte 

analyserats. Ett tydligt exempel är det klipp från prologen som skildrar då 

Nics tandborste faller ur familjens tandborstmugg. Ett annat exempel är de 

strumpor som Nic har på sig under prologen. Båda dessa vardagliga och 

symboliska ting kan ha en betydande roll för hur filmens narrativ uppfattas, 

det vill säga att de markerar Hons moderskap och därmed har effekter på 

filmens berättande. 

 

2 Teori 

I denna del redogör jag för det teoretiska ramverk jag senare kommer att 

använda mig i analysdelen.  Ramverket består av psykoanalytiskt och 

evolutionsteoretiskt grundad moderskapsforskning och fenomenologisk 

filosofi om moderskap. Samtliga perspektiv ger en konkret och vid överblick 

över den dikotomi om moderskapet som tidigare redogjordes, det vill säga 

den om instinkt kontra inlärning. 
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2.1 Moderskap 

Forskning om moderskap har cirkulerat och analyserats inom flertalet 

vetenskapliga fält, så som antropologin, psykologin och genusvetenskapen. 

Det är bland annat dessa vetenskapers bidrag om moderskapet och dess 

funktion som lagt grunden för vår samtida föreställning om moderskapet. 

 Enligt Nationalencyklopedin innebär ordet moderskap ”kvinna 

som fött (och vårdar) barn med tonvikt antingen på den vårdande el. den 

födande funktionen”.
22

Ordet ”funktion” är intressant i sammanhanget 

eftersom det syftar till att tydliggöra kvinnans roll i relation till hennes barn, 

den så kallade modersfunktionen, vilken jag senare återkommer till. 

 Moderskap har även diskuterats i ovetenskapliga sammanhang 

och har ibland använts som verktyg för att rättfärdiga kvinnans 

underordning, då moderskapet ansetts vara kvinnors fysiologiska mening. I 

Nya testamentet kan man läsa att  ”hon skall bli räddad genom sitt 

moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse”,
23

 vilket 

tydligt visar att kvinnors primära syfte är att fullborda sitt moderskap, vilket 

hon skonas genom. Detta familjekonservativa synsätt utgår från det 

heterosexuella äktenskapet, där mannen och kvinnan har särskilda ändamål 

och skyldigheter sinsemellan, och har kommit att prägla den värdegrund som 

en del politiska läger har grundat sin politik kring. 

 Moderskapets tillskrivna villkorslösa kärlek och omvårdnad har 

även präglat vår syn på naturen, det vill säga att vi benämner den som Moder 

natur eller Moder jord. Naturen förkroppsligas därmed av en feminin kropp, 

vilken vi ska vårda ömt och visa tacksamhet inför. Jorden som moder 

förekommer i många kulturer världen över. 

 En omtalad teoretiker inom moderskapsforskning är sociologen 

                                                      

22
 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/moderskap Hämtad: 2019-02-

01 (Det vill säga innan de ändrade definitionen av moderskap till ”en kvinnas egenskap 

att vara mor samt att föda och vårda barn”. 
23

Nya testamentet, Första Timotheusbrevet, Kapitel 2, vers 15, Svenska bibelsällskapet 

(övers.), 2000, s. 1652. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/moderskap
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Nancy Chodorow, som i sina teorier valt att kombinera sociologi med 

psykoanalys. Hon anser att psykoanalysen är en gynnsam teori för att kunna 

förklara moderskapet samt hur det skapas och återskapas, den så kallade 

sociala reproduktionen.
24

 I sin argumentation för valet av psykoanalysen som 

utgångspunkt skriver hon att ”Den låter ana att huvuddragen av den sociala 

könsorganisationen överförs till och genom de personligheter som 

produceras genom strukturen i den institutionen - familjen -  inom vilken 

barnen blir könspräglade medlemmar av samhället”.
25

 Med andra ord anser 

Chodorow att psykoanalysen har gett betydelsefulla bidrag kring den 

relationsmässiga grund som handlar om flickors och pojkars tidiga 

förhållande till sina föräldrar, något som kommer att avgöra deras sätt att 

handla i sina resterande liv. Man kan således påstå att modersfunktionen 

produceras cykliskt, i vilken mödrar skapar döttrar som är villiga och önskar 

att åta sig modersfunktionen, medan mödrars söner undantrycks vad gäller 

deras vårdande förmågor. Modersfunktionen kan därmed förklaras utifrån 

den oidipala situationen, det vill säga den kärleksrelation som finns mellan 

ett barn och en förälder av det motsatta könet. Enligt Chodorow etableras 

detta cykliska fenomen redan i den föroidipala perioden,
26

 vilken innebär då 

barnet är 3-5 år gammalt. Det är genom sin relation till modern, det vill säga 

den kontinuerliga omvårdnad hon utövar, som barnet skapar an känsla av 

jaget, och inte bara att jag är utan vem jag är.
27

 Denna objektrelation kan få 

olika följder beroende på om barnets relation till modern är tillfredsställande 

eller ej. Således är det asymmetriska och symmetriska förhållanden mellan 

barn och mor som avgör hur ett barn åtar sig föräldrafunktionen i vuxen 

ålder. 

 Chodorow kritiserar andra synsätt på reproduktionen av 

                                                      

24
Chodorow, Nancy, Femininum - maskulinum: modersfunktion och könssociologi, Natur 

och kultur, Stockholm, 1988, s. 57. 
25

Chodorow, s. 58. 
26

Ibid, s. 142 
27

Ibid, s. 105 
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modersfunktionen, däribland det som argumenterar för rollfostrans betydelse. 

Detta kognitivt präglade synsätt har främst rört sig inom feministlitteraturen 

och utgår från att våra kön är sociala konstruktioner. De behandlar skillnaden 

mellan fostran av flickor respektive pojkar, i vilken flickor skapas till mödrar 

genom inlärning. Flickor är således präglade av vårdande och omsorg genom 

sin omgivning och miljö, exempelvis böcker, TV-program och leksaker.
28

  

Chodorow avfärdar denna beteendemässiga förklaringsmodell och menar att 

modersfunktionen är en psykologisk roll där relationsjaget står i centrum, det 

vill säga jaget i relation till andra. Hon påtalar: 

 

Under dessa förutsättningar är det uppenbart att den modersfunktion som 

kvinnorna fyller inte är något man kan lära ut endast genom att ge en flicka 

dockor eller säga till henne att hon bör fylla sin modersfunktion. Det är inte 

något som en flicka kan lära sig genom beteendeimitation eller genom att besluta 

att hon vill göra samma saker som andra flickor.
29 

 

Simone de Beauvoir är en teoretiker vars fenomenologiska filosofi om 

kvinnan passar in i argumentationen för rollfostran och dess betydelse. Hon 

påstår följande ”I själva verket har kvinnan ända sedan sin barndom fått sig 

itutad att hon är gjord för att ge liv och hon har hört moderskapets härlighet 

lovsjungas”,
30

 vilket demonstrerar hennes avståndstagande från biologin och 

psykologins delaktighet i skapandet av moderskap. 

 Beauvoirs hållning till moderskapet är mer situationsbaserad än 

Chodorows. Hennes argumentation utgår istället från att moderskapet kan 

vara skört och bristfälligt: ”Det finns inga 'onaturliga' mödrar, eftersom 

moderskärleken inte är någonting naturligt, men av just detta skäl finns det 

dåliga mödrar”.
31

 Hon kritiserar också tillämpningen av ordet instinkt i 

                                                      

28
Ibid, s. 48 

29
Ibid, s. 51 

30
Beauvoir, Simone de, Det andra könet, Norstedt, Stockholm, 2002, s. 585. 

31
Ibid, s. 621. 
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samband med moderskap: ”ordet är i varje fall inte tillämpbart på 

människosläktet. Moderns hållning bestäms av hennes situation i dess helhet 

och av hennes sätt att anta den”.
32

  Således förkastar Beauvoir tanken om att 

moderskap är ett instinktivt fenomen, som många gånger förklarats med 

naturen som grund. Med andra ord menar Beauvoir att moderskärleken inte 

är en medfödd känsla, och kommer därför inte att infinna sig i alla kvinnor. 

Moderskapet och dess känsloliv är därmed inget man kan generalisera, utan 

baseras individuellt utifrån individens levnadsvillkor, vilket i sin tur kan 

skapa dåliga mödrar som brister i sitt ansvar och omtanke. 

 I samband med att Beauvoir diskuterar mödrar som skräms av 

ansvaret över sina barn skriver hon att ”Barnet förslavar kvinnan och det är 

inte längre en del av henne; det framstår som en tyrann och kvinnan betraktar 

med fientlighet den lilla främmande individ som hotar hennes kropp, hennes 

frihet och hela hennes jag”.
33

 Chodorow skriver något liknande: ”Den tidiga 

upplevelsen av att bli vårdad av en kvinna skapar hos kvinnor och män en 

grundläggande struktur av förväntningar att modern inte ska ha några egna 

intressen utöver sina barn […].
34

 Å ena sidan finns här en likhet då båda 

anser att kvinnors intresseliv kan påverkas då moderskapet trätt i kraft. Å 

andra sidan skiljer sig båda teoretikernas grundprinciper vad gäller 

moderskap, det vill säga att Beauvoir skriver utifrån kvinnans perspektiv då 

”barnet förslavar kvinnan”, medan Chodorow antar ett barnperspektiv. 

 Chodorow och Beauvoir anses tillhöra den feministiska 

forskningen om moderskap, vilken har utsatts för kritik. Kvinnoforskaren 

Anna Rotkirsch hävdar att den feministiska moderskapsforskningen bör 

involvera evolutionsteorins framsteg inom ämnet.
35

 Hennes 

                                                      

32
Ibid, s. 607. 

33
Ibid, s. 605. 

34
Chodorow, s. 263. 
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socialvetenskapliga analys beaktar således den vetenskapliga modell vars 

syfte är att förklara hur allt liv på jorden har utvecklats från en kollektiv 

grundform. 

 Evolutionsteorin menar att det finns medfödda anpassningar 

hos kvinnan som har en direkt koppling till hennes potentiella moderskap. 

Dessa består av direkta och indirekta anpassningar. Själva barnafödandet och 

omsorgen som krävs efteråt anses som en direkt anpassning medan de 

indirekta handlar om att undvika skador mot sin egen kropp, men också 

negativa mönster som har med aggression och sexualitet att göra.
36

 Det är de 

direkta anpassningarna som Rotkirch grundar sina resonemang på, bland 

annat då hon förklarar föräldrainvesteringens betydelse: ”Det centrala är att 

eftersom människohonan använder mera tid och krafter till sin avkomma är 

det hon som primärt haft ansvar för barnets öde efter befruktningen”.
37

 Hon 

skriver också: 

 

Kvinnor blir alltså mödrar på de sätt som i tiden gett deras barn (och syskonbarn 

och barnbarn) bäst chanser att överleva och få egna barn. Till dessa sätt hör 

lusten att få barn och vårda dem, egenskaper som inte har utvecklats för att 

kvinnor är särskilt trevliga, eller särskilt förtryckta, utan genom ett blint, 

"vettlöst" natururval- endast för att de råkade främja barnens överlevnad.
38 

 

Rotkirch anser alltså att moderskap är baserat på slumpmässigt utvecklade 

egenskaper hos kvinnan, något som förändrats till kvinnans – och barnets – 

fördel under människosläktets historiska utveckling. På så sätt är det en 

deterministisk syn på moderskapet hon utgår från, då hon anser att det inte 

utvecklats utifrån kvinnors vilja att få barn, utan det är deras nedärvda lust 

till fortplantning och barnavård som spelat roll. 

 Vad gäller männens utvecklade anpassningar, menar Rotkirch 
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att dessa inte är av samma kvalitet. Män har också egenskaper som kan 

kopplas till barnavård men i relationen till sina barn är dem mer beroende av 

relationen till barnets mor, vilket kvinnan inte är av samma grad.
39

 

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att Chodorow är vag i 

sitt ställningstagande till modersinstinkten, medan Beauvoir är mer tydlig då 

hon anser, som tidigare nämnt, att ordet instinkt inte går att tillämpa på 

människan. Chodorow förnekar den sortens instinkt som har en förankring i 

naturen. Samtidigt argumenterar hon inte emot att det finns medfödda 

känslor och beteenden som har med det hormonella moderskapet att göra, så 

som amning och graviditet. 

 Distinktionen mellan moderskap som instinkt kontra inlärning 

är som mest tydlig mellan Beauvoir och den evolutionsteori som Rotkirch 

förespråkar: ”Modersinstinkten – honors medfödda böjelser att selektivt 

vårda sin avkomma – är enligt evolutionsteorin naturlig i den betydelsen att 

den i regel utvecklas om honan själv är frisk, har socialt stöd och tillräckligt 

med mat”,
40

 vilket betyder att instinkten att vårda och skydda sin avkomma 

ligger latent hos alla kvinnor och frambringas om hon mår väl vid barnets 

ankomst. Hennes argumentation liknar således Chodorows eftersom det 

relationella bandet mellan mor och barn står i centrum. Dock utgår 

Chodorow från den psykologiska aspekten som är avgörande för relationen, 

medan Rotkirch utgår från att modern har medfödda anpassningar som i 

samklang med barnets utsatthet bildar en relation, i vilken fadern hamnar i 

periferin. Beauvoir kan istället sägas förespråka den syn om att modern 

mycket väl kan utgöra en god mor, om hennes livssituation tillåter det. 
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3 Analys 

I följande del kommer fem scener ur Antichrist att analyseras. Dessa scener 

kommer att analyseras i kronologisk ordning, det vill säga att de studeras 

utefter det kapitel i filmen dem är en del av. Det finns fyra huvudkapitel i 

Antichrist, och en prolog och epilog. De scener jag valt är hämtade från 

prologen, kapitel 2: smärta, kapitel 3: förtvivlan och kapitel 4: de tre 

tiggarna. Scenerna kommer ibland att diskuteras i förhållande till klipp från 

ett tidigare eller senare kapitel. 

 Huvudkaraktärerna i filmen har inga tilltalsnamn, utan 

presenteras som Hon och Han. Därmed kommer jag att använda mig av dessa 

pronomen som tilltalsnamn i analysen (eller Hons och Hans då jag behöver 

diskutera utifrån deras personliga pronomen i genitiv). 

 

3.1 Prologen: om vattnets symboliska betydelse 

Introduktionen till Antichrist består av en prolog, som här kommer att 

analyseras i sin helhet då den innehåller mycket symbolik. Prologen fungerar 

som en katalysator för filmens handling och är på så vis viktig för att förstå 

resten av filmen. 

 Scenen tar vid då Hon och Han befinner sig i duschen 

tillsammans. Han skruvar på vattnet och betraktar Hon som låter vattnet falla 

mot hennes ansikte och hår. Scenens filmtekniska element består av extrem 

slow motion och är färglös, det vill säga svartvit. Vad gäller ljudbilden saknar 

scenen dialog och annat diegetiskt ljud, men har Georg Friedrich Händels 

aria  Lascia ch'io pianga som icke diegetiskt ljud genom hela scenen. 

 Hon och han inleder ett samlag i duschen, vilket skildras 

explicit i ett klipp genom en extrem närbild av Hans kön som penetrerar 

Hons. Samlaget fortsätter genom hela prologen men flyttas från duschen till 

platsen där tvättmaskinen är belägen men också till en soffa/säng i ett 

närliggande rum. Scenen växelklipper med sekvenser som skildrar samlaget 
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och deras gemensamma son Nic och hans barnkammare. På så vis är det en 

scen som är uppbyggd efter cross cutting-principen, vilken presenterar två 

situationer parallellt, men som uppfattas ske samtidigt. Principen ger en 

mindre begränsad kunskap om händelsen i sig, än vad som hade varit fallet 

om enbart klippen med Nics uppvaknande och fall hade utgjort scenen. 

 Ett intressant och betydande element vad gäller scenens mise-

en-scene är allt vatten.  Skildringen av vatten som porlar eller långsamt faller 

förstärks av scenens slow motion-effekt men också av det svartvita filtret. 

Trevor Whittock förklarar den metafor som handlar om att identifiera en sak 

med en annan, vilken han kallar för Identity asserted: A is B.
41

 För att 

vidareutveckla sin förklaring av denna typ av metafor tar Whittock upp ett 

exempel från filmen Psycho då Marion tar en dusch: ”it is impossible not to 

feel that her washing herself is more than a physical deed, that it is indeed a 

act of spiritual cleansing”.
42

 Whittocks exempel visar på att vattnet används 

som ett redskap för att framhäva något hos Marions identitet, som i sin tur 

har betydelse för narrativet. På så sätt kan större sympati skapas för Marion, 

vilket gör att man som åskådare känner med henne då hon blir mördad i 

duschen. 

 Likaså kan metaforen med vatten tillämpas på Hon i prologen, 

det vill säga att vattnet identifierar något hos denna kvinnokaraktär. Hans 

ansikte hamnar i närbild två gånger under scenen, medan Hons hamnar i 

fokus fler gånger än så, därmed kan det fallande vattnet lättare identifieras 

med Hon. Med tanke på det som sker i denna scen, det vill säga samlag, kan 

vattnet sägas ha en sexuell innebörd, vilket Lucy Fischer understryker: ”For 

aquatic metaphors have long been associated with female sexuality”.
43

 Med 

andra ord kan vattnet ses som en metafor för Hons sexuella identitet. Dock är 

det vatten som faller eller som slås omkull för att sedan porla mot golvet eller 
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en bordsyta, vilket kan utveckla metaforen i en mer negativ riktning. Hons 

sexualitet kan därför ses som något som sätter omgivningen i förfall, som 

kan liknas vid Eva i skapelseberättelsen som får henne och Adam förvisade 

ur ur Edens lustgård på grund av Evas syndfulla handling: ”Mannen svarade: 

>> Kvinnan som du ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.<< 

[…] Och Herren Gud förvisade människan från Edens lustgård och lät henne 

bruka jorden varav hon var tagen”.
44

 

 I likhet med Eva ger Hons sexualitet konsekvenser för andra, i 

det här fallet Nic, vilket vattnet förstärker bilden av. På så sätt är samlaget 

Hon och Han emellan en handling som sätter igång en tragedi genom att 

barnet dör, istället för att vara dess motsats, det vill säga en reproduktiv 

handling som bringar liv. Hons sexualitet kan därför ses som något syndfullt. 

 Det är inte enbart vatten som figurerar som fallande i prologen, 

utan hela scenen har inslag av fallande ting och föremål: snön faller utanför 

Nics fönster, de tennfigurer som föreställer Smärta, Sorg och Förtvivlan 

faller till golvet efter att Nic puttat undan dem från bordet, en pusselbit från 

ett barnpussel faller till golvet och Nics tandborste faller ur hans 

tandborstmugg. Pusselbiten och tandborsten kan tydligt sättas i förbindelse 

med Nic, vilket i sin tur kan kopplas till den vardag som föräldrarna delar 

med honom. Det intressanta är att det är Hon som slår omkull de ting som är 

kopplade till Nic. Likt vattnet (som symboliserar Hons sexualitet som sätter 

omgivningen i förfall) faller även de ting som kan kopplas till Hons 

moderskap. Därmed kan Hons sexualitet åter igen ses som något syndfullt 

som ger konsekvenser på Hons föräldraskap, eftersom Hons sexuella eufori 

får de ting som är kopplade till Nic att falla. 

 Att Hon får orgasm i samma stund som Nic faller från 

fönsterblecket kan förstärka den syndfullhet som Hons sexualitet utgör. Med 

andra ord kan samlaget ses som en mer lustfylld handling än att det är av 
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reproduktiv art. Rotkirch skriver att sexuell aktivitet inte är uteslutna ur 

moderskapet – tvärtom bidrar den till reproduktiv framgång.
45

 På så sätt, 

anser Rotkirch, att moderns sexualitet är en god sak eftersom det bidrar till 

fler barn. Hennes argumentation stödjer det citat som tidigare togs upp ur 

Skapelseberättelsen. Sammantaget blir Hon, liksom Eva, straffade för det 

som inte hör kvinnorollen eller moderskapet till. De blir båda straffade 

genom sitt moderskap, med tanke på det Gud säger till Eva men också att 

Hon förlorar sitt barn. 

  I ett annat klipp i prologen, som är filmat i lågt perspektiv 

under Nics säng, ser man hans fötter långsamt nudda golvet. Vid hans säng 

står ett par barnskor som står felvända, det vill säga höger sko där vänster 

sko ska stå. Dessa skor och dess felaktiga placering återkommer senare i 

filmen. Ett annat viktigt element i detta klipp är de strumpor som Nic har på 

sig då han stiger ner från sängen för att sedan klättra upp på bordet. 

Strumporna är av typen anti-halk, det vill säga att strumpornas undersidor är 

klädda med gummimönster för att barnet inte ska halka på hala underlag (det 

bör tilläggas att Nic verkar vara i åldern mellan 2 och 3 år, då han både kan 

klättra, gå och ta sig ner från sängen på egen hand). Nics strumpor kan ses 

som en trivial del att analysera, men kan i själva verket ha en stor symbolisk 

betydelse för hur man uppfattar moderns relation till Nic, och eftersom 

filmen i sig inte ger svar på när och hur strumporna kom på möjliggörs en 

sådan analys än mer. 

 Valet av strumpor med gummisulor kan å ena sidan vara en 

omedveten handling av modern, hon kan helt enkelt ha glömt ta av honom 

strumporna vid sänggående. Å andra sidan kan det vara en medveten 

handling. Hennes potentiella medvetenhet grundar sig i den dialog som 

utspelar sig något senare i filmen då Hon anser sig bära skulden till Nics död 

och säger till Han: ”You didn't know he had started waking up lately. I was 
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aware that he sometimes woke up and crawled out of bed... and walk about. 

Just as you thought he was silently asleep. He could open the babygate”. 

Hons monolog speglar det man får se under prologen, då Nic klättrar ur sin 

säng, öppnar babygrinden och går runt för att titta och upptäcka. Hon är 

således medveten om att Nic vaknar om nätterna. Chodorow hävdar att: 

 

Modern befinner sig mellan två eldar: mellan rädslan för att inlåta sig på 

'moderligt överbeskydd' (att upprätthålla den primära identifikationen och det 

totala beroendet alltför länge) och att beröva sitt barn dess moder (och 

därmed i förtid ställa krav på barnets instrumentella förmåga).
46 

 

Om strumporna var ett medvetet val kan strumporna i sig symbolisera Hons 

moderskap, vars moderliga överbeskydd trätt i kraft, det vill säga att Hon 

klätt på Nic strumporna för att hon helt enkelt är rädd för att han ska ramla 

och skada sig då Hon och Han ligger och sover. Hon tappar på så sätt inte all 

kontroll över barnet eftersom strumporna fungerar som en förebyggande 

åtgärd. Ändå halkar han på fönsterblecket. Dock kan föräldrarnas sexakt, 

hennes stängda ögon och försök till att nå klimax under samlaget ses som en 

situation då hon tappar kontrollen över Nic. Båda är således omedvetna om 

sin omgivning och berövar barnet, utifrån Chodorows resonemang, dess 

moder (och fader). Det är dock Hon som har vetskap om att Nic vaknar om 

nätterna och som väljer att fullända samlaget, vilket kan tyda på att Hon 

under samlagets extas ställer krav på Nics instrumentella förmåga i förtid. 

 Ett annat exempel från scenens mise-en-scéne är det klipp då en 

babymonitor hamnar i förgrunden efter att paret fortsätter sitt samlag i ett 

intilliggande rum. I babymonitorns display visas ljudvågor, vilket indikerar 

att Nic är vaken och rör sig i rummet. Dock är monitorn vänd åt ett annat håll 

än paret befinner sig och den är inställd på ”mute”. Utifrån sitt 

evolutionsteoretiska perspektiv förklarar Rotkirch att: ”För att kunna hålla 
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både sig själv och sin avkomma vid liv måste modern vara oerhört lyhörd för 

omgivningen”.
47

 Hennes förklaring utgår från principen om att det är modern 

som har ansvaret för sitt barns liv. Hon fortsätter: 

 

Ur barnets (och därmed evolutionens) synvinkel har modems närvaro och 

vård varit av större betydelse än faderns […] Mödrarnas större betydelse har i 

sin tur lett till att kvinnor utvecklat flera mentala anpassningar som hjälpt 

dem och barnet att hålla sig vid liv. […] Mäns relation till sina barn brukar 

t.ex. vara beroende av deras relation till barnets mor, medan kvinnors 

barnavård inte lika direkt påverkas av relationen till barnets far.
48 

 

I prologen är det föräldrarnas relation som är i centrum medan sonen hamnar 

i periferin, som resulterar i att sonen omkommer i en olycka. På så sätt är 

ingen av dem lyhörda för sin omgivning, men enligt Rotkirschs förklaring 

legitimeras Hans brist på lyhördhet i situationen då Nics och Hans relation är 

beroende av Hon. Konsekvenserna av deras frånvaro i stunden blir därför 

mer påfallande för Hon än för Han. 

 Rotkirchs resonemang om mödrars större betydelse är 

problematiskt, då hon förutsätter att moderns mer tydliga närvaro också 

ålägger henne det fulla ansvaret för avkommans liv. Dock kan resonemanget 

förklara den skuld Hon känner för Nics död i andra scener. Chodorow och 

Beauvoir menar istället att moderns intressen, som kan inkludera sexuella 

intressen, åsidosätts av henne själv. Dock har båda teoretikerna en tydlig 

skillnad i deras förklaringar till varför de åsidosätts, för så som Beauvoir 

resonerar hotar barnet kvinnans frihet kropp och hela hennes jag.
49

 Hon utgår 

på så sätt från kvinnans perspektiv och menar att kvinnans autonomi står på 

spel i relationen till barnet. Eftersom barnet, Nic, hotar dessa intressen kan 

Hon ha stängt av babymonitorn för att tillåta sig själv att ägna sig åt en mer 

                                                      

47
Rotkirch, s. 41. 

48
Ibid. 

49
Beauvoir, s. 605. 



 

27(58) 

 

emanciperad handling: sex. Beauvoirs tankegångar legitimerar därmed Hons 

rätt till sexuella intressen och att Hon då åsidosätter modersfunktionen för en 

stund. 

 Chodorow menar däremot att kvinnans kontinuerliga barnavård 

resulterar i att modern inte anses ha några andra intressen utöver barnet,
50

 

vilket också kan ses som att kvinnan inte längre anses som en enskild individ 

utan som en förlängning av sitt barn. Chodorow utgår således från ett 

barnperspektiv, vilket skiljer sig från Beauvoirs kvinnoperspektiv. 

Chodorows argumentation är svårare att tillämpa på scenen. I ett klipp ser 

man Nic stå och titta på sina föräldrar då de har sex, för att sedan titta in i 

kameran. Indirekt tittar han mot det öppna fönstret som väcker hans 

nyfikenhet. Att Nic tittar på sina föräldrar bekräftar inte – utan emotsäger det 

som Chodorow antyder om att modern inte anses ha några andra intressen än 

barnet. Om Nic i den stunden hade avbrutit sina föräldrar hade Chodorows 

resonemang varit applicerbart, men han väljer istället att ta tillfället i akt och 

agera ut sin nyfikenhet. På så sätt ägnar sig alla tre åt emanciperade 

handlingar som dämpar ett begär eller behov. 

 Sammanfattningsvis har prologen ett övergripande symboliskt 

innehåll som kan härledas till Hon, det vill säga moderskapssymbolik. Det är 

också en scen vars symbolik är hämtad från den vardag familjen spenderar 

tillsammans, så som tvättmaskin, strumpor, tandborstar, pussel och 

babymonitor. Utifrån analysen kan man se att en del av 

moderskapssymboliken kan härledas till den bibliska traditionen, som visar 

på en kvinnosyn som är förankrad och centrerad kring kvinnans syndfulla 

begär men också hennes reproduktionsorgan. 

 Vattnet och allt annat som faller i scenen skapar metaforen av 

moderns sexualitet som åsamkar död och förfall. Rotkirch bekräftar inte men 

legitimerar faderns brist på lyhördhet, vilket sätter modern i en mer 
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skuldtyngd situation än fadern. 

 Chodorow och Beauvoir kompletterar varandra utifrån den 

moderskapssymbolik som påträffats i scenen, med tanke på de intressen som 

modern åsidosätter i relationen till sitt barn. Hon utövar ett intresse som 

kvinna genom samlaget med Han, men samlagets konsekvenser blir mer 

kraftfulla för Hon. Dessa konsekvenser rättfärdigas utifrån det 

evolutionsteoretiska perspektivet men också genom den bibliska traditionen 

som upphöjer modersfunktionen och därmed reducerar faderns roll. Med 

andra ord är det en scen vars skildring skuldbelägger Hon mer än Han för 

Nics död, vilket Hon själv gör i fortsättningen av filmen. 

 

3.2 Scenen med fågelungen: om rovfågelns symboliska betydelse 

Denna scen tar vid strax efter att de anlänt till stugan som de kallar för Eden. 

Stugans namn och att den omgärdas av en trädgård är en tydlig referens till 

Edens lustgård som påträffas i Första Moseboken, som Skapelseberättelsen 

är en del av. 

 Syftet med besöket är att Hon ska komma över det Hon känner 

mest rädsla inför: skogen vid Eden. 

 Scenen skildrar då Hon genomför en psykologisk övning i 

trädgården efter att Han uppmanat henne till det. Det bör tilläggas att Han 

tagit sig an uppdraget att vara Hons terapeut, då det är Hans egentliga 

yrkesroll. Övningen går ut på att Hon ska ta sig från en sten till en annan i det 

höga gräset. Hon genomför hela övningen med mycket ångest och rädsla. 

 Vid övningens slut sitter Hon på stenen, som var hennes 

mentala och fysiska mål. Han håller om Hon och det är Hons ansikte och 

dess uttryck som är i fokus. Sedan följer ett klipp då Hon tycks höra ett ljud 

och kameran panorerar hastigt uppför en närliggande tall och panorerar sedan 

hastigt mot marken. Detta filmtekniska grepp tolkar jag som symbolisk 

eftersom åkningen skildrar en fågelunges färd från boet till att den träffar 
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marken, precis som Nic skildras då han avlider. Fågelungen blir snabbt 

angripen av myror för att sedan hamna i klorna på en rovfågel som äter upp 

den. Det är bara Hon som bevittnar denna händelse, som får Hon att falla i 

gråt i hans famn. Hon har, liksom i prologen, sina ögon stängda, som för att 

blunda för det som hänt. 

 Enligt tidskriften Världens historia har rovfåglar, främst örnen, 

ansetts som himlens härskare och har symboliserat mod, styrka och 

odödlighet i tusentals år.
51

 Denna fågelgrupp har även ansetts som det 

motsatta, nämligen som orena djur. I Gamla testamentets lag om rena och 

orena djur kan man läsa: ”Följande fåglar skall ni betrakta med avsky; de får 

inte ätas, de är något avskyvärt: örnen, lammgamen, grågamen, gladan, 

falkar av alla arter, korpar av alla arter […]”.
52

  Därmed kan symboliken med 

rovfågeln i denna scen betraktas med en viss dubbelhet, vilket blir extra 

tydligt i Thomsens och Dudenhoeffers analyser av scenen. Thomsen skriver 

om den i samband med sin analys av epilogen: 

 

He collects berries, which he eats with delight, discovering the traces from 

the eagle’s meal, shown earlier in the film. The eagle ate his own offspring, 

which had fallen or been pushed out of the nest. […] like the eagle in nature 

eats its own offspring, Satan, Antichrist and Dionysos also live off their own 

descendants. This – that we are condemned to die in order to make life go on 

– is the terrible truth of Anti-Christ.
53 

 

Med andra ord anser Thomsen att den rovfågel som äter sin avkomma är en 

hane, vilket hon vidarekopplar till beteendet hos manliga gudar och antikrist. 

Således kan örnen i scenen symbolisera den odödlighet och styrka den har 

blivit tillskriven. Larrie Dudenhoeffer skriver att: ”the couple witness a 
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newborn robin falling from a tree, after which its mother swoops down, 

retrieves the corpse, and devours it”.
54

 Dudenhoeffers tolkning pekar istället 

åt att den vuxna rovfågeln är en hona, rent explicit dess moder. Han tillägger 

att scenen kan vara ett sätt att spåra Nics död, vilket får åskådarna att 

återuppleva den smärta som hans död innebär för Hon, som även är temat för 

detta filmkapitel. 

 Dudenhoeffers tolkning är den som ligger i linje med den 

moderskapssymbolik jag har för avsikt att analysera. Jag kommer därför att 

att följa hans tankar om att det är fågelungens mor som angriper och äter upp 

sin egen avkomma. 

 Utifrån ett symboliskt perspektiv kan skildringen av rovfågelns 

sätt att angripa ungen agera som en metafor för Hons mödraroll. En metafor 

av denna sort, där A liknar B, kallar Whittock för Explicit comparison: 

”Some inherent common feature of each may be stressed by the way the 

objects are presented cinematically”.
55

 Fågelungen och Nic presenteras i 

olika scener, men med tanke på hur lika deras död porträtteras framhävs 

deras gemensamma egenskap: den om infantilitet. Med andra ord kan 

skildringarna av fågelungens och Nics död fungera som en parallellitet, i 

vilken deras orörlighet bidrar till att de båda faller hjälplöst från sitt 

boende/bo. Fågelungens död blir därav en påminnelse för Hon om Nics död. 

 Eftersom rovfågeln är dess moder kan en likadan metafor 

ställas mellan den vuxna fågeln och Hon. Rovfågelhonans sätt att sätta klorna 

i sin avkomma kan påminna Hon om den skuld Hon anser sig ha över Nics 

död, men också om Hons potentiella delaktighet i den. Dessa känslor 

förstärker den smärta Hon känner i samband med synen. 

 Rovfågelns kannibalism är också väsentligt i det avseende att 

ett kroppsligt behov prioriteras före det ansvar som Rotkirch tillskriver 

moderskapet. Att ge sig på fågelungen och äta den för att mätta sin hunger 
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sätter därav moderns behov och begär i centrum, vilket krockar med den 

evolutionsinriktade moderskapsteorin om att ”Moderskapet är ett av de 

socialt hållbaraste banden som finns, just för att moderns och barnens 

genetiska intressen sammanfaller i så ovanligt hög grad”.
56

 Fågelns 

kannibalism kan liknas med den sexuella eufori Hon befinner sig i under 

prologen då Nic dör, det vill säga att Hons begär hamnade i centrum och Nic 

i periferin. Båda mödrarna kan sägas ha frigjort sig från deras fängslande 

moderskapsfunktion och istället ägnat sig åt det dem uppskattar som 

kvinnliga individer. Metaforen är därmed tydlig och utmynnar i att Hon, likt 

rovfågeln, prioriterar sin lust och sitt begär, vilket får ödesdigra konsekvenser 

för barnet. Den kvinnliga individens egoism kan därför ses som scenens 

tyngdpunkt, vilket Hon blir varse genom rovfågelns sätt att hantera sin 

avkomma. 

 Att rovfågeln anses oren enligt den bibliska traditionen kan 

liknas vid den orenhet som kvinnor tillskrivits inom samma tradition. Enligt 

Gamla testamentet kan man läsa att kvinnan ofta anses oren på grund av 

hennes reproduktiva organ: 

 

När en kvinna får barn och föder en pojke, är hon oren i sju dagar, lika länge 

som han har menstruation. […] Sedan skall hon vänta i 33 dagar under sin 

blödnings- och reningstid. Hon får inte röra vid något heligt eller komma in i 

helgedomen förrän reningstiden är slut.
57 

 

När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, 

varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. […] 

Om en man har samlag med henne, blir han oren av hennes menstruation i sju 

dagar.
58 
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Dessa citat utgör incitament som den troende bör förhålla sig till för att 

avhålla sig från synd. Kvinnors blod under menstruation och förlossning 

anses smutsigt till skillnad från det blod som cirkulerar i kroppen. Det 

framgår inte i Bibeln varför rovfåglar anses orena, men det kan bero på deras 

sätt att jaga sina byten och att många arter är asätare. 

 Den parallellitet som kan ställas mellan Hon och den vuxna 

fågeln respektive Nic och fågelungen sätter en ”naturlig” prägling på scenen. 

Med andra ord spelar naturen och dess grymhet en viktig roll i scenen för att 

framhäva människans potentiella brutalitet. På så sätt kan kvinnan, i det här 

fallet Hon, anses stå närmre naturen än mannen. Scenen kan därav sägas ha 

en betydande moderskapssymbolik som påverkar filmens narrativ, då den 

utgör ett instick som ifrågasätter Hons moderliga intentioner med Nic, det 

vill säga om de var av ondo eller ej. Det var Eva som gav vika för det ormen 

sa i Edens lustgård och ansågs därför stå i samförstånd med den ondska 

naturen kan inta. Likaså kan Hon i det här fallet anses stå i samklang med 

den grymhet som djurlivets mödrar utsätter sina avkommor för.   

 Som analysen av denna scen visat kan den 

moderskapssymbolik som påträffats spåras till den kristna läran och dess sätt 

att tillskriva vissa fåglar en orenhet, men också kvinnor utifrån deras 

vaginala blödningar. Parallelliteten mellan Hon och fågeln påvisar Hons 

pendling mellan enskild individ och moder, medan parallelliteten mellan Nic 

och fågelungen belyser ett litet barns outvecklade rörlighet, men också de 

onda avsikter som moderskapet kan innebära. På så sätt är scenens 

symboliska innehåll ett bidrag till filmens dunkla tvivel om vad en mor är 

kapabel att utsätta sitt eget barn för. 

 

3.3 Scenen med barngråt: om kvinnors inneboende ondska 

Denna scen är en återblick som utspelar sig under den föregående sommaren 

som Hon och Nic spenderade i stugan. Scenen börjar med att Hon sitter i 
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stugan och klipper ut en illustrerad bild av tre avrättade kvinnor, som troligen 

är ett visuellt bidrag till hennes doktorsavhandling om kvinnomord. Plötsligt 

hör hon barngråt, vilket gör att Hon tar sig ut ur stugan för att leta efter Nic. 

Efter en stunds letande finner Hon Nic sittandes på golvet i verktygsboden, 

dock är det inte han som gråter. Hon lämnar Nic för att söka vidare efter 

källan till ljudet, stannar upp intill skogskanten, varpå kameran hastigt 

panorerar och ger en panoramaskildring av skogen. Barngråten blir här mer 

avlägset, som att det kommer från skogen. Bilden av skogen transformeras 

sakteligen till en bild av Hons bakhuvud och hårsvall, men denna bild förblir 

diffus. 

 Det diegetiska ljudet i scenen, det vill säga det barngråt som 

följer genom hela scenen, får aldrig en visuell källa. På så sätt får man inte 

vetskap om var ljudet härrör från. Whittock tar upp ett filmexempel där ett 

likadant filmtekniskt grepp har använts. I La strada (Federico Fellini, 1954) 

hör huvudkaraktären Zampano någon sjunga den sång han förknippar med 

Gelsomina, den kvinna han övergett och glömt.
59

 Dock finner han inte källan 

till sången: ”The sound track provides the song with no atmospheric locale – 

as though the source could be interior, inside Zampano himself”.
60

 Filmisk 

symbolik av detta slag kategoriseras som en metynomi, enligt Whittock, 

vilket innebär att en del representerar helheten. Barngråten i scenen ur 

Antichrist kan, likt sången i La strada, ses som en metynomi, med tanke på 

att ljudet associeras med något som filmen tematiserar, i detta fall 

moderskap. Med andra ord är barngråt den del som representerar helheten, 

moderskapet.   

Som Whittock skriver kan ljudet av sången tolkas komma 

inifrån Zampanos huvud, vilket kan gälla även för Hon. Vi får på så sätt höra 

ljudet utifrån Hons ”point of view”. Att ljudet kommer inifrån kan förklaras 

genom den bild som skogen tonas till, det vill säga hennes huvud. Bilden av 
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skogen blir en metafor för det som händer i hennes huvud. 

 Diegetiska ljud i form av ett missnöjt barn, så som skrik eller 

gråt, har även skildrats i andra filmer som tematiserar moderskap på ett eller 

annat sätt. I Rosemary's baby (Roman Polanski, 1968) hör Rosemary ett 

spädbarn skrika i en intilliggande lägenhet, vilket sker efter att hon fött barn 

och fått veta att det avled strax efter förlossningen. I samma stund som hon 

hör barngråten triggas hennes moderlighet, vilket får henne att ifrågasätta de 

personer som vårdar henne i hemmet efter förlossningen. Det är också ett 

barngråt som väcker hennes moderskärlek då hon slutligen hittar barnet som 

hon fött. Rosemary tittar på sitt djävulsbarn och blir förfärad över det hon 

ser, men hans gråt räcker således för att väcka hennes moderskänslor, varpå 

hon stiger fram till vaggan för att trösta honom. Ett annat exempel är en scen 

ur filmen Mother (Darren Aronofsky, 2017) som skildrar en nyförlöst moder 

som vaknar utan sitt barn i famnen. Då hon hör barnet skrika agerar hon 

kraftigt men når aldrig fram till sitt barn då det bärs iväg av en indoktrinerad 

folkmassa som slaviskt följer hennes man. I filmen The binding (Gus 

Krieger, 2016) vaknar den kvinnliga huvudkaraktären ur sin dagvila av att 

hennes spädbarn skriker, men hon hittar inte barnet trots frenetiskt letande. 

 Mödrarna i samtliga filmexempel kan ses som exemplariska 

mödrar, vars liknande reaktioner kan stödjas utifrån det Chodorow skriver: 

”Spädbarnets yttersta mål är att 'bli älskat och tillfredsställt, utan att ha någon 

som helst förpliktelse att ge något i utbyte'”.
61

 På så sätt är det en 

asymmetrisk relation mellan moder och barn, i vilken barnets naiva egoism 

bemöts med moderns ovillkorliga kärlek. 

 Det intressanta är att samtliga moderskaraktärer gestaltar 

liknande reaktioner på barngråt, vilket kan visa på att scenen ur Antichrist 

(och de andra filmscenerna) vill uttrycka och förmedla instinktiva 

moderskänslor. Att som kvinna, och moder, instinktivt reagera på att ens barn 
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gråter kan härledas till Rotkirchs diskussion i vilken hon ställer sig emot det 

socialt konstruerade moderskapet: 

 

Anpassningarna är ett slags inbyggda tankemönster, som utvecklats för att 

lösa problem som varit avgörande för överlevnad och reproduktiv framgång 

(att hitta ätliga bär, avslöja lögnare, ta vänner, locka älskare eller skydda och 

fostra ett barn). Andra kännetecken för anpassningar är att de förekommer 

hos så gott som alla människor (universalism) samt att de är lätta att aktivera 

och sprida men svåra att utrota.
62

 (mina kursiver) 

 

 

Utifrån förklaringen om de inbyggda, det vill säga medfödda, och universala 

anpassningarna kan vi förvänta oss att mödrar ska reagera likadant på 

barngråt, och denna reaktion gestaltas i scenen med barngråten och de andra 

filmerna jag exemplifierade med. Det diegetiska ljudet av barngråt kan därför 

ses som en symbol för att moderlig omvårdnad behövs, vilket 

moderskaraktärerna gestaltar genom att ivrigt leta efter sitt barn.  

 I Malleus Maleficarum, även kallad Häxhammaren, kan man 

läsa en berättelse som liknar scenen med barngråt i Antichrist, men också de 

filmexempel jag kopplat till scenen: 

 

Now it happened in the city of Spires, in the same year that this book was 

begun, that a certain devout woman held conversation with a suspected witch, 

and, after the manner of women, they used abusive words to each other. But 

in the night she wished to put her little suckling child in its cradle, and 

remembered her encounter that day with the suspected witch. So, fearing 

some danger to the child, she placed consecrated herbs under it, sprinkled it 

with Holy Water, put a little Blessed Salt to its lips, signed it with the Sign of 

the Cross, and diligently secured the cradle. About the middle of the night she 
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heard the child crying, and, as women do, wished to embrace the child, and 

life the cradle on to her bed. She lifted the candle, indeed, but could not 

embrace the child, because he was not there. The poor woman, in terror, and 

bitterly weeping for the loss of her child, lit a light, and found the child in a 

corner under a chair, crying but unhurt.
63

 (mina kursiver) 

 

Berättelsen skildrar således en moder som hör barnskrik men som inte finner 

sitt barn. Häxhammaren är ett litterärt verk som är sprunget ur den kristna 

traditionen och användes för att påvisa häxkonst, främst hos kvinnor. Ljudet 

av barngråt kan således tolkas som något okristligt som häxor tillämpar för 

att förvilla och sätta skräck i mödrar. Att berättelsen återfinns i 

Häxhammaren är inte märkligt eftersom häxor ansågs utgöra en fara för små 

barn. Därav kan symboliken med barnskrik härröra från den ondska som 

kristendomen tillskrivit kvinnor, det vill säga häxeri. 

 Häxkonst är ett annat ämne som tematiseras i Antichrist. I 

scenen med barngråt är detta tema mer påfallande än i resterande scener. 

Upplevelsen med barngråten var något som skapade en stor rädsla hos Hon, 

eftersom Hon nämner att ”I've been afraid up here before” strax innan 

återblicken tar vid. Han bemöter hennes minne av barngråten med: ”You 

didn't hear Nic cry”. Han förankrar således hennes rädsla i det rationella 

tänkandet och anser därför att den är obefogad. 

 Under en annan dialog, som tar vid då de hör ekollon falla mot 

stugans tak, nämner hon att sommaren med Nic gav henne nya insikter: 

”Now I could hear what I couldn't hear before. The cry of all the things that 

are to die”. Således är det under sommaren med Nic som Hon lät sig 

övertygas om att ha en förmåga att höra skrik från det som ska dö. Att Hon 

hör Nic skrika och gråta under samma sommar kan således tolkas som ett 

tecken på att han kommer att dö. I och med denna förmåga, har Hon 
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tillskrivit sig själv en kvinnlig ondska, eftersom Hon hör skrik från det ska 

dö, vilket senare infaller. Dock är det genom den litteratur som är skriven av 

män som Hon tillskriver sig den egenskapen, vilket bekräftas under en senare 

dialog: 

 

Hon: If human nature is evil – then that goes as well of the nature of... 

Han: Of the women? Female nature? 

Hon: The nature of all the sisters? Women do not control their own bodies. 

Nature does. I have it in writing in my books. 

Han: The literature you used in your research was about evil things 

committed against women. But you read it as proof of the evil of women? 

You were supposed to be critical of those thesis! 

 

Det diegetiska ljudet av barngråt kan vara ett fabricerat ljud, som skapas 

utifrån Hons övertygelse om att Hon har en inneboende kvinnlig ondska. Att 

det just är ett barnskrik som fabriceras kan härledas till den tidigare 

diskussionen om att barngråt symboliserar att moderlig omvårdnad behövs, 

eftersom kvinnors inbyggda mentala anpassningar får henne att reagera på 

det. 

 Fischer diskuterar den historiska bakgrunden till filmiska 

skildringar av kvinnor med magiska krafter, i vilken hon understryker att: 

”throughout the history of myth and religous practice, when women have 

been 'granted' magical powers by men, those powers have most often been 

regarded as evil and dangerous”.
64

 Med andra ord kan Fischers resonemang 

förklaras som att filmiska skildringar av kvinnor med magiska förmågor har 

påverkats av mäns rädsla för kvinnors inneboende ondska. En ondska som 

kvinnor har tillskrivits av män, bland annat genom den bibliska 

skapelseberättelsen då Eva är den som står i samband med Satan (ormen) och 

därmed orsakar syndafallet. Något som kan härledas till senare citat ur 
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Bibeln: ”Ty från kläder kryper det ut mal och från en kvinna kvinnlig 

ondska”.
65

 Ett annat exempel på kvinnlig ondska kommer från den grekiska 

mytologin där Sirenerna lurade ner sjömän i en vattengrav med hjälp av sin 

förtrollande musik. 

 Sammanfattningsvis är denna scen ett exempel på hur kvinnors 

natur förknippas och tillskrivs en ondska av män, på grund av männens 

rädsla för det andra könet. Hon som vuxen kvinna är den feminina delen av 

ett heterosexuellt par, som tillsammans har ett barn, och det är genom denna 

relation som Hons övernaturliga förmåga tar sig i uttryck. Med andra ord är 

det via Hons gestaltade moderskap som den tillskrivna ”ondskan” 

manifesteras, vilket i denna scen sker via ljudet av ett barn som gråter. 

Barngråten i scenen kan därmed ses som en tydlig moderskapssymbolik, som 

i samklang med andra filmexempel visar hur Rotkirchs teorier om mentala 

anpassningar förmedlas och kommer till uttryck rent filmiskt. 

 

3.4 Scenen med obduktionsrapporten: om fotens symboliska 

betydelse 

Scenen tar vid i stugan då Hon hittar den obduktionsrapport som utfördes 

efter Nics död. Han förklarar att Han inte ville att Hon skulle få vetskap om 

den på grund av Hons sorg, men också att obducenterna inte hittade något 

som hade betydelse för fallet. Sedan följer en återblick till då Han läser 

rapporten första gången, i viken det diegetiska ljudet består av hans röst som 

läser texten: ”The only abnormality in the victim is a slight deformity of the 

bones in his feet of an earlier date. We don't attach any significance to this”. 

Därmed förmedlas vetskapen om att Nic hade en missbildning i sina fötter. 

 I det följande klippet visar Han en polaroidbild för Hon, som 

föreställer Nic vid stugan, där man kan se att han har fel sko på fel fot. Han 

frågar om Hon var medveten om skorna, varpå Hon svarar: ”How weird. A 
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slip of the mind that day”. Således är det i denna scen som Han börjar 

ifrågasätta om Hon var inblandad i Nics död. 

 Han reagerar på Hons svar genom att lämna stugan och gå ut 

till verktygsboden, där Han tittar på resten av polaroidbilderna av Nic. På 

samtliga bilder har han skorna på fel fot. Ytterligare en återblick presenteras, 

som snarare kan ses som en vision än ett faktiskt minne, eftersom Han ser 

Hon tvinga på Nic skorna på fel fot i deras trädgård vid stugan. Nic 

protesterar genom att gråta, som att Hons agerande skapar obehag för 

honom. Att det handlar om en vision baseras på att Hon tidigare nämnt att 

Hon och Nic spenderade föregående sommar i Eden för att Hon skulle skriva 

färdigt sin avhandling om kvinnomord. Hon har även påtalat tidigare i filmen 

att Han missade den sista sommaren med Nic. Hans ifrågasättande och Hans 

val av att lämna stugan hastigt gör att Hon överfaller honom i vedboden och 

skriker ”Bastard! You're leaving me!”, varpå Hon slår sönder Hans genitalier. 

Han svimmar av och då passar Hon på att borra ett hål i hans vad och fästa 

ett tungt sliphjul för att Han inte ska kunna lämna Hon. Hon åsamkar således 

våld mot Hans fötter också. 

 Enligt obduktionsrapporten var Nics fötter deformerade, men 

inte till den grad att missbildningen orsakade hans fall från fönstret. Dock får 

vi veta att Hon medvetet sätter hans skor på fel fot, vilket kan ses genom den 

placering av hans skor i prologen men också via de bilder av Nic som Han 

visar. En moderlig gärning av detta slag kan kopplas till Beauvoirs 

resonemang om den onda hängivenheten: 

  

En annan ganska vanlig hållning, som inte är mindre ödesdiger för barnet, är 

den masochistiska hängivenheten. Vissa mödrar gör sig till sin avkommas 

slavar för att kompensera tomrummet i sina hjärtan och straffa sig själva för 

en fientlighet som de inte vill erkänna. De odlar ständigt en sjuklig ångest och 
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de står inte ut med att barnet avlägsnar sig från dem.
66 

 

Att barnet avlägsnar sig är något som filmen skildrar i ett annat klipp då en 

vision skildras av Nic som springer utan skor i den mörka skogen vid Eden. 

Att Nic inte har skor i visionen kan visa på att han är mer rörlig och fri utan 

sina skor på. I samband med denna skildring påtalar Hon för Han att Nic gick 

ifrån Hon: ”He was always out and about. He might have made more of an 

effort to be there for me”. Med andra ord menar Hon att Nic borde ha varit 

där för henne. Hons krav på Nics emotionella och fysiska närvaro kan visa på 

Hons narcissistiska inställning till moderskapet, som Beauvoir diskuterar: 

”Ofta kan kvinnan inte heller avstå från ersättning för den omsorg hon visar 

barnet: i det formar hon en fantasivarelse som med tacksamhet ska igenkänna 

henne som en förträfflig mor och som hon i sin tur kan känna igen sig i”.
67

 

Att Nic rymmer, trots Hons omsorg, kan således förklara varför Hon sätter 

skorna på fel fot. Det kan helt enkelt ses som en desperat handling för att få 

honom att inte lämna henne, vilket kan härledas till Amy Simmons 

konstaterande om Hons ”extreme fear of abandonment”.
68

 Den starka rädslan 

blir än starkare i och med moderskapet eftersom det innebär att Hon nu 

riskerar att bli övergiven av en person till. Chodorow menar att: 

 

Modern måste veta när och hur hon kan börja låta barnet särskilja sig från 

henne […] Sålunda måste hon övervaka barnets skilsmässa från henne. Under 

detta förlopp uppväcker hon ofta barnets ambivalens gentemot henne och får 

det oavsiktligt att förkasta henne och den omvårdnad hon har givit det.
69 

 

Chodorows resonemang kan vara applicerbart på relationen mellan Hon och 

Nic, eftersom Hon på ett sätt övervakar Nics skilsmässa från henne. Hon gör 
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det genom att sätta på honom skorna på fel fot. Dock kan skilsmässan dem 

emellan te sig extra problematisk eftersom Nic är av pojkkön. Chodorow 

menar nämligen att mödrar driver på den differentiering som finns mellan 

mödrar och söner, men de kan ändå bibehålla en påträngande makt över 

dem.
70

 På så sätt kan Hon vara medveten om Nics behov av att särskilja sig 

från henne, samtidigt som hans könstillhörighet försvårar denna 

skiljeprocess. 

 Chodorow utgår från att det är moderns ansvar att låta förloppet 

med skilsmässan ta vid, vilket utesluter faderns deltagande. Vid flera 

tillfällen under filmens gång påtalar Hon att Han inte uppfyller sin fadersroll, 

särskilt under en dialog som äger rum i deras lägenhet: ”You have always 

been distant from me and Nic” och ”You were terribly distant last summer... 

as a father and as a husband. And that was Nics last summer you missed out 

on”. Utifrån det Hon påpekar kan man ana ett agg från Hons sida kring hans 

frånvaro då Nic var i livet, men också efter hans död. Under samma dialog 

säger Hon att ”You're indefferent to whether your child is alive or dead”. 

Hons kritik på Hans faderskap kan kopplas till det Rotkirch skriver om att 

män också har utvecklat mentala och fysiska anpassningar för att vårda barn, 

men de är inte av samma kvalitet och styrka som de hos kvinnan.
71

 Utifrån 

det resonemanget kan Hans faderliga brister förklaras – men även legitimeras 

– med tanke på att kvinnan är bättre lämpad för att vårda barn. På så sätt kan 

han inte känna samma skuld över Nics död eftersom det evolutionära 

perspektivet tillåter faderns passivitet. I filmen kan man se Han gråta över 

Nic en gång, vilket sker under begravningsföljet. Annars förhåller Han sig 

rationell till det som har hänt och den skuld Hon känner. 

 Chodorow utgår från en liknande ståndpunkt där fadern 

representerar verkligheten. Han är inte lika närvarande som modern men ses 

ändå anses som en speciell individ av barnet. Detta baserar hon på att barnet 
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ser att fadern är betydelsefull för modern och blir därav ett attraktionsobjekt 

för barnet.
72

 En sådan förklaring kan tillämpas på scenen med 

obduktionsrapporten, eftersom bilderna av Nic visar på Hans frånvaro, som i 

sin tur bidrar till Hans ovisshet om vad Hon gör mot Nic. Dock kan 

tillämpningen bli extra tydlig med Beauvoirs tankar om genusrelationen 

mellan ett föräldrapar. Hon skriver att kvinnan tillskriver mannen prestige, 

men om ”kärlekslivet har gjort henne fientligt inställd mot män innebär det 

en tillfredsställelse för henne att dominera mannen reducerad till hans 

infantila gestalt”.
73

 Detta kan kopplas till det Beauvoir skriver senare om att 

ett barn kan användas som ett vapen av modern, som tillåter henne att 

avfärda den överlägsenhet mannen besitter.
74

  Nic, som också är av manligt 

kön kan således representera de patriarkala bojor som Hons moderskap är 

präglat av. Därav kan Nic utgöra ett möjligt redskap för Hon att dominera 

Han. Beauvoirs resonemang kan också bekräfta varför Hon svarar honom på 

det sätt Hon gör, det vill säga att Hon påstår det vara en tillfällighet, och ett 

misstag den dagen, att sätta fel sko på fel fot. Hon använder därmed Nic som 

ett vapen för att ge sig på Hans överlägsna manlighet som gjort Hon fientligt 

inställd till män: ”En mor som piskar sitt barn piskar inte bara barnet, på sätt 

och vis piskar hon det inte alls: hon hämnas på en man, på världen eller på 

sig själv”.
75

 Fientligheten kan också vara orsaken till varför hon straffar Han 

genom att skada hans könsorgan, då det är Hans mest manliga attribut. 

 Nics deformerade fötter utgör en betydande 

moderskapssymbolik som ifrågasätter Hon och de intentioner Hon har som 

moder, men också som partner. Därför är de en central del av narrativet. 

Även Hons fötter hamnar i centrum genom filmen: Hon får brännmärken på 

sina fotsulor under vandringen upp till Eden och Hons bara fötter som 

trampar i skogen hamnar i förgrunden i en vision under en annan mental 
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övning. Hans fötter hamnar också i fokus då hans ena fotankel blir 

genomborrad och fäst vid ett sliphjul.   

 Foten kan sägas ha en symbolisk ställning då den ofta 

förekommit inom diverse religioner och mytologier. Några tydliga exempel 

är Jesus, Satan, Akilles, Hephaestus och Oedipus. Jesus fotanklar bli 

fastspikade på korset vid korsfästelsen, Jesus tvättade också sina lärjungars 

fötter som en symbol för ömsesidiga relationer,
76

 och Satans fötter har ibland 

avbildats som kluvna eller deformerade.
77

 Akilles mor ville beskydda honom 

genom att doppa honom i floden Styx, men hans ena häl kom aldrig att 

nudda det förtrollade vattnet. Konsekvensen blev att hans häl var den enda 

delen av hans kropp som kunde skadas. Den grekiska guden Hephaestus och 

hans söner hade deformerade fötter, så kallade klumpfötter, från födseln. 

Efter att ha upptäckt sin frus otrohet säger Hephaestus:  ”[…] even how 

Aphrodite, daughter of Zeus, scorns me for that I am lame and loves 

destructive Ares because he is comely and strong of limb, whereas I was born 

misshapen. Yet for this is none other to blame but my two parents—would 

they had never begotten me!’’.
78

 

 I dramat om Oedipus blir hans mor Jocasta beordrad av ett 

orakel att döda sin son men väljer istället, tillsammans med hans far, att borra 

hål i hans anklar och binda hans fötter vid ett träd i öknen. Oedipus blir hittad 

och omhändertagen av en fåraherde som han kommer att se som sin far. Efter 

att ha råkat gifta sig med sin biologiska mor och dödat sin biologiska far har 

Oedipus en dialog med en budbärare: 

 

Messenger: Your ankles had been pierced and tied together. I set them free. 
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Oedipus: My dreadful mark of shame – I've had that scar since I was a child. 

[…] 

Oedipus: Tell me, in the name of heaven, why did my parents, my father and 

my mother, do this to me? 
79 

 

Utifrån de exempel från den grekiska mytologin kan man se att det antingen 

handlar om att en eller båda föräldrarna har orsakat – eller beskylls för – den 

missbildning eller sårbarhet som uppkommit i männens fötter. Oavsett 

orsakerna till fötternas deformering eller sårbarhet, resulterar den fysiska 

nedsattheten i begränsad rörlighet. 

 Sammanfattningsvis har symboliken med fötter och dess 

härstamning visat att den kan utgöra en metafor för människans fria rörlighet 

och vitalitet. Denna rörlighet anser Hon vara i vägen i moderskapet eftersom 

Hon proklamerar för Nics ständiga närvaro, och väljer därmed att försvåra 

hans frånvaro genom att sätta fel sko på fel fot. Hon agerar också ut sin 

rädsla för att bli övergiven genom att utsätta Hans fötter för våld. På så sätt 

använder Hon Nics och Hans fötter som vapen för att undgå ensamhet. Som 

analysen visar har Hons våld mot deras fötter olika orsaker och förlopp 

eftersom det Hon utsätter Han för är mer direkt, medan våldet mot Nics fötter 

sker under en längre tid. 

 Våldet mot Nics fötter har även en dubbelhet. De kan användas 

som ett vapen mot Han och den manlighet Han besitter, samtidigt som Hon 

är rädd för att skiljas från sin son. Därmed är Nics fötter ett vapen i dubbel 

bemärkelse: som en fientlig utövning mot patriarkala krafter och en desperat 

handling för att Nic ska vara Hon till hands. 
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3.5 Scenen med klitorisstympning: om symboliken med kvinnans 

reproduktiva organ 

Den här scenen är en av de mest våldsamma, men också en av de mest 

analyserade scenerna ur Antichrist. Scenen tar vid i stugan efter att Han 

vaknat upp på golvet. Det är kväll och Hon lägger sig bredvid och tar Hans 

hand för att låta den stimulera Hons könsorgan. Hon stannar upp och en 

återblick till samlaget i prologen presenteras, i vilken Hon har sina ögon 

öppna och därmed ser Nic klättra upp på bordet. Klippet därefter skildrar då 

Hon ligger kvar på golvet i stugan och gråter, varpå en ny återblick till 

prologen presenteras som visar en närbild av Nic och hans nalle som 

försvinner ur bild. Det är på så sätt en återblick av då Nic faller från fönstret. 

Återblicken visar också en närbild av Hons ansikte, som fortfarande har 

öppna ögon. Hon ser således när Nic faller, men ingriper inte. Efter att 

återblickarna visats tar hon en sax och klipper av sin klitoris, en scen som 

skildras genom en extrem närbild, från det att saxen läggs vid underlivet till 

att klitorisen klipps av och blodet forsar. Scenen slutar med att Han dödar 

Hon genom strypning efter att ha blivit attackerat av Hon med saxen Hon 

stympat sig själv med. 

 Genom hela scenen är det främst Hons ansikte som kameran 

återvänder till. Janice Loreck skriver: ”The visual representation of the 

Woman’s face in Antichrist suggests that it possesses a profundity of 

meaning – a subjectivity – available only to those who can decipher it”,
80

 

vilket understryker den subjektiva kraften som den visuella fokuseringen på 

Hons ansikte bidrar med. Man kan dock ställa sig kritisk till Lorecks 

resonemang med tanke på att den visuella representationen av Hons ansikte 

är relativt lätt att tyda. Detta beror på att Hons ansikte framhäver mer 

känslostämning än vad Hans gör, vilket min analys av de tidigare scenerna 

även har visat: I prologen uttrycker det njutning, lust, extas, i scenen med 
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fågelungen uttrycker det rädsla, smärta och sorgsenhet, i scenen med 

barnskriket uttrycker det panik och rädsla och i scenen med 

obduktionsrapporten uttrycker det melankoli för att sedan brista ut i 

aggression. Däremot är det svårt att tyda Hans ansikte, då det ofta hamnar i 

skuggan av Hon. Han har också ambitionen att förhålla sig rationell, vilket 

gör att hans ansikte är mer sammanbitet. 

 Inom filmteori har de psykologiska effekterna av närbilder av 

ansikten och dess uttryck diskuterats, däribland Béla Balász som förklarar att 

”The facial expression on a face is complete and comprehensible in itself and 

therefore we need not think of it as existing in space and time”.
81

 Med andra 

ord kan Hons ansiktsuttryck, som porträtteras i närbild flera gånger under 

denna scen, ses som ett förståeligt och konkret objekt som är avskilt från rum 

och tid: Ett objekt som förmedlar Hons subjektiva upplevelser. Balász skriver 

också: ”Facial expression is the most subjective manifestation of man, more 

subjective even than speech, for vocabulary and grammar are subject to more 

or less universally valid rules and conventions [...]”.
82

 Eftersom den större 

delen av scenen saknar verbal dialog kan Hons ansikte och dess uttryck 

utgöra funktionen av en visuell markör, en markör som vägleder åskådarna i 

hennes subjektiva upplevelser av moderskapet. Hons ansikte kan därmed 

sägas vara en bidragande faktor till mystifikationen av moderskapet, i vilken 

frågan om Hons delaktighet till Nics död finns med. 

 Hons ansikte presenteras i återblickarna från prologen, vilket 

gör att scenen kan tolkas som det ögonblick där Hons delaktighet i Nics död 

bekräftas. Detta baseras på att Hon har ett neutralt ansiktsuttryck men med en 

iakttagande blick, till skillnad från det ansiktsuttryck Hon har i prologen. 

Hon bevittnar således när Nic dör men väljer att inte ingripa. 

 Det finns dock det som talar för att återblickarna inte ska ses 
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som sådana. Dudenhoeffer anser att klippen utgör saknade element till 

prologen och tillför på så sätt ett annat perspektiv på den.
83

 Hans 

utgångspunkt bekräftar således det perspektiv om att Hon var medveten om 

sin omgivning under samlaget men valde att inte hjälpa Nic. Det bekräftar 

också att Hon har en inneboende ondska, som får Hon att prioritera 

njutningen av orgasmen än det ansvar som åligger moderskapet. Hon är 

således villig att se på när Nic dör. 

 Ett annat sätt att se på de klipp som liknar återblickar, är det sätt 

som Thomsen utgår från och som är mer i linje med min analys av scenen i 

helhet. Hon menar att klippen snarare bör ses som Hons visioner eftersom 

prologen tydligt visar att Hon har sina ögon stängda.
84

 Precis som i scenen 

med obduktionsrapporten, vari Hans vision av hur Hon tvingar på Nic skorna 

på fel fot, kan även dessa klipp fungera som ett subjektivt minne. Detta 

minne är grundat på Hons vanställda perspektiv som är präglat av 

skuldkänslor och sorg efter Nics död. Visionen kan därmed sägas vara Hons 

version av Nics död, som väcker ännu mer skuldkänslor än den version som 

prologen skildrar.   

Visionerna som utgör Hons version av Nics död har således stor 

betydelse för filmens narrativ, eftersom den bekräftar att Hon tillskriver sig 

själv en inneboende ondska. Därmed anser Hon sig vara en moder som är 

villig att inte ingripa då Hons barn dör, och som hellre lever ut sina sexuella 

begär. 

 Att Hon anser sig vara kapabel att sätta sin sexualitet före sin 

sons säkerhet kan kopplas till det Hon gör strax efter att visionerna 

presenteras: klitorisstympningen. Å ena sidan kan man se stympningen som 

ett försök till att avlägsna Hons moderliga skuldkänslor, eftersom hon tar 

bort den kroppsdel som gav upphov till det kroppsliga begäret – det begär 

som bidrog till att Hon inte ingrep. Kort sagt blir stympningen ett försök till 
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befrielse från skuld. 

 Å andra sidan kan stympningen vara en typ av självbestraffning 

för det ansvar hon anser sig ha för Nics död. Hon som moder åsidosatte 

modersansvaret, som Rotkirch förespråkar, och prioriterade den njutning som 

samlaget gav henne. Därmed klipper Hon bort den del av kroppen som 

huvudsakligen är kopplad till kvinnans sexuella njutning. Hons sätt att straffa 

sig själv kan liknas vid ett citat ur bibeln, där den unga kvinnan Oholiva 

straffas för sin frigjorda sexualitet. ”De skall ta allt vad du äger och har, tills 

du ligger där alldeles naken, med ditt horiska sköte blottat och ditt otuktiga 

horande avslöjat. Detta skall drabba dig för att du sprang efter andra folk och 

horade med dem och orenade dig med deras gudabilder”.
85

 Citatet visar att 

kvinnors könsorgan har använts som ett redskap i själva straffmetoden för att 

framkalla den ultimata skammen och skulden. På så sätt skymfas kvinnan, 

eftersom hon haft ett annat syfte än det som hennes könsorgan är ämnat för, 

det vill säga reproduktion. Eva förleddes till överträdelse i 

skapelseberättelsen, vilket Gud straffade henne för, men blev samtidigt 

räddad genom sitt moderskap.
86

 Att bli räddad genom sitt moderskap är att 

enbart se till kvinnans reproduktiva förmåga, som att kvinnans ändamål är att 

få barn och därmed uppfylla sin modersfunktion. Med andra ord är det inte 

märkligt att Eva också blev straffad genom sitt moderskap och sina 

reproduktiva organ: ”med smärta skall du föda dina barn”.
87

   

Oholiva, Eva och Hon har en sak gemensamt: de är alla kvinnor 

och bör därför uppfylla sin modersfunktion. Om annat ska de straffas genom 

sitt moderskap eller sexualitet som legat till grund för otukt. Det kan förklara 

varför karaktären Hon väljer att straffa sig själv genom att skada sitt 

könsorgan, inte på grund av dess reproduktiva förmåga utan för det sexuella 

begär som klitorisen gav upphov till. Ett begär som bidrog till Hons 
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försummelse av Nic. 

 Mina resonemang emotsäger Dudenhoeffers tankegångar då 

han skriver att könsorganen, och det dem utsätts för i Antichrist, mer betonar 

en sexuell katastrof än det dem egentligen är till för, det vill säga funktionen 

av sexuell reproduktion.
88

 Han menar således att klitorisstympningen och 

skadorna på Hans könsorgan som Hon åsamkar i scenen med 

obduktionsrapporten symboliserar en sexuell förödelse. Resonemanget som 

Dudenhoeffer för stämmer delvis, men tanke på det Hon utsätter Han för. 

Dock tar Hon bort det som är kopplat till Hons sexuella njutning och inte till 

den direkta reproduktionsförmågan. Därför är Dudenhoeffers analys en aning 

missvisande. 

 Från att vara den rationella, till att bli den icke rationella tar 

Han den enkla utvägen genom att döda Hon: ”she pays for his therapeutic 

failures with her life”.
89

 Således straffas hon för det misslyckade 

moderskapet, som Han ifrågasatte i scenen med obduktionsrapporten och 

som nu är en av de avgörande faktorerna till att Han stryper Hon. Med andra 

ord anser Han att Hon inte uppfyller det exemplariska moderskapet, utan en 

ond mor som varit kapabel att skada Nic. Beauvoir skriver om moderns 

generositet gentemot sitt barn och hur det förkunnas av män: ”Denna 

generositet förtjänar alla de lovsånger som männen outtröttligt ägnar henne, 

men det övergår till ren mystifikation när Moderskapet upphöjs till en 

religion som förkunnar att alla mödrar är exemplariska”.
90

 Således kan Hans 

totala missnöje över Hons moderskap förklaras, då Han som man i stort sett 

tagit för givet att Hon utgör en exemplarisk moder. Han kan också känna 

frustration över sin frånvaro i Nics liv, som bidragit till att Han tidigare inte 

sett att Hon inte är en föredömlig moder. 

 Sammantaget skapar scenen, med Hons visioner som grund, en 
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moderskapssymbolik som får narrativet att rikta in sig på mannens och 

faderskapets brister, som får ödesdigra konsekvenser för modern, det vill 

säga Hon. Denna moderskapssymbolik är centrerad kring Hons kropp: Hon 

gör sig själv skyldig till Nics död via sitt sätt att iaktta, det vill säga ansiktet, 

och skulden över detta uttrycks med Hons gråtande ansikte. Även minnet har 

en symbolisk betydelse eftersom det skapar Hons subjektiva – och 

förvrängda – bild av Nics död. Hon straffar också en del av sin kropp, genom 

att klippa av sin klitoris, som straff för det den alstrar. 

 

4 Slutdiskussion 

Som analysdelen visar är Antichrist en film vars symbolik tydligt kan 

kopplas till och framhäva det moderskap Hon utgör. Det är en symbolik som 

har kunnat härledas till religion, paganism och mytologier. Symbolikens 

härstamning har sedan kunnat bekräftats, legitimerats eller förstärkas genom 

de perspektiv på moderskap som påträffas i de tre teorier jag utgått från, det 

vill säga Chodorow, Beauvoir och Rotkirch. 

 Utifrån min diskussion skildras moderskapet i Antichrist med 

en dubbelhet. De scener som valts utifrån det första kriteriet, det vill säga att 

Hon utgör en moderskapssymbol i sig, har varit givande med tanke på 

filmens sätt att vara centrerad kring Hon. Sammantaget har analysen visat att 

Hons kropp utgör det objekt som sexualiteten, sorgen, smärtan och 

desperationen förmedlas genom. Detta skildras via filmens bildspråk, vars 

metaforer och metynomier härleds till det objekt som uttrycker moderskap: 

Hons kropp och sinne. Hon brottas mellan rollen som enskild individ, med en 

sexualitet, frihet och vilja, och rollen som moder till Nic, vilken Hon 

försöker leva upp till utifrån det ansvar som moderskapet tillskrivits. 

Skildringen av moderskapet blir på så sätt pendlande mellan dessa roller, 

som båda är förankrade i kvinnlighet. 
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 Det är också genom Hons kropp som annan symbolik, utifrån 

det andra kriteriet, kan härledas till: Hons kropp får ting att falla under 

prologen, rovfågelns beteende projiceras i Hons ansikte och minne då det 

påminner om Nics bortgång, och ljudet av barnskrik fabriceras genom Hons 

”onda” sinne. 

 Vad beträffar Hons sexualitet är prologen, scenen med 

fågelungen och scenen med klitorisstympningen extra tydliga i sitt sätt att 

skildra moderns och därmed kvinnans syndfullhet. Hons sexualitet kan vara 

orsaken till att babymonitorn har stängts av och kannibalismen som 

rovfågeln utövar kan ses som en parallellitet till den kvinnoindivid Hon är 

utanför sin modersroll. Den vision som visas under scenen med 

klitorisstympningen är präglad av skam och misslyckande som ansvarsfull 

moder, som istället prioriterade sin sexuella njutning. Hons kropp har på så 

sätt funktionen att förankra symboliken i en moderskapskontext, som i 

förhållande till dess religiösa härstamning får Hons sexualitet att framstå som 

ondskefull, vilket bidrar till att Hon känner mer skuld efter Nics död. 

 Hons ansikte har också varit av stor vikt för analysen då det har 

agerat symbol och visuell vägledning. På så sätt fyller Hons ansikte en viktig 

funktion vad gäller det skildrade moderskapet eftersom det indikerar det 

tvivel och den dubbelhet kring Hons moderliga avsikter. Att Hon har sina 

ögon stängda eller öppna har visat sig ha stor betydelse för analysens utgång 

med tanke på att de antingen blundar för eller aktivt iakttar Nics död. Detta 

kan visa på att den moderskapssymbolik som påträffas i de scener från 

prologen och framåt har inverkan på hur scenen med klitorisstympningen 

uppfattas. Därmed har den symbolik som Hons ansikte utgör en effekt på 

filmens naartiv. 

 Som jag förklarade i inledningen kommer moderskapet att 

analyseras i förhållande till Nic – men också till fadern, vilket har resulterat i 

diskussioner som rör rationellt kontra icke rationellt. Min analys har visat att 

symboliken som kan härledas till Hon berör det emotionella och det icke 
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rationella. Hans reaktioner och beteende är istället baserade på förnuft, och 

som genom sin roll som Hons terapeut också förankrar Hons kropp och 

känslor i det rationella. Filmen kan på så sett ses som en skildring av en mor 

vars känslor försöker styras av det manliga förnuftet, vilket 

moderskapssymboliken stödjer. 

 Scenen med fågelungen och scenen med barngråten markerar 

de sekvenser i filmen som ifrågasätter Hons ondska, och därigenom Hons 

koppling till naturen. Det är också här som Hans rationalitet hamnar som 

mest i fokus, vilket får Han att framstå som en mer jordnära människa medan 

Hon förvildas. Därmed kan man dra slutsatsen att han inte låter sig påverkas 

av naturen och därför beordrar Hon att bemöta den rationellt. Den slutsatsen 

kan förklara varför Han inte reagerar då fågelungen faller ur sitt bo, eller då 

Hon berättar om sin rädsla som barnskriket gav upphov till. 

 Symboliken som härrör från paganism är som mest tydlig under 

scenen med barngråten där det diegetiska ljudet sätts i en filmkontext för att 

tydliggöra dess symboliska verkan, som visar på skildringar där 

moderskaraktärer gestaltar liknande reaktioner. Sammantaget kan 

diskussionen om barngråten sägas utmynna i att Hon tillskriver sig själv 

häxkonstens tyranni för att legitimera sin potentiella delaktighet i Nics död. 

Att Hon var inblandad utifrån sina sinnes fulla bruk är alltså inget alternativ 

för Hon, då det blir för smärtsamt (något Hon blir varse under visionen i 

scenen med klitorisstympningen). Filmen skildrar därmed ett moderskap som 

är ambivalent, narcissistiskt, men också skam- och skuldbelagt eftersom det 

utgörs av en kvinna, som undersökningen av symbolikens härstamning har 

påvisat. 

 Vad gäller det teoretiska ramverk jag använt mig av under 

analysens gång har skildringarna av Hon visat att ansvaret för Nic har legat 

på Hon. Detta stöds av synen på moderskapet som utvecklade anpassningar, 

som Rotkirch förespråkar. Det är också den teori som legitimerar Hans 

uteblivande och passivitet. Samtidigt har Beauvoirs fenomenologiska 



 

53(58) 

 

beskrivningar kunnat tillämpas på Hons moderskap, på Hons roll som kvinna 

och att moderskapets ovillkorliga kärlek inte kan ses som en immanent 

företeelse. Det är också Beauvoirs tankegångar som tydligt kan kopplas till 

de patriarkala bojor som moderskapet kan innebära – men också till de skor 

som Nic förses med av Hon, som också kan liknas vid bojor. Sammantaget 

kan man se att Beauvoirs teorier behandlar moderns ambivalens, särskilt den 

del som handlar om Hons roll som fri kvinnoindivid, medan Rotkirch främst 

förstärker den del som handlar om Hons ansvarstyngda moderskap. 

 Det är tydligt att Chodorow utgår från ett barnperspektiv, vilket 

sätter modern i en perifer ställning. Den fokuserar på den relationella 

aspekten mellan mor och barn, och inte på kvinnan som individ. På så sätt är 

hennes teori som mest tillämpbar då relationen mellan Hon och Nic har 

diskuterats. Det kan visa på att det psykologiska bandet mellan mor och barn 

som skildras i Antichist delvis kan förklaras utifrån det psykoanalytiska 

perspektivet. 

 Som tidigare nämnt har den moderskapssymbolik som 

påträffats kunnat spåras till religion, paganism och mytologier. Dock har 

analysen visat på att symbolik inte nödvändigtvis måste härstamma från 

trosuppfattningar och livsåskådningar, utan kan likväl härröra från 

omvärldskunskap, däribland naturen och dess sätt att handskas med liv och 

död. Därmed kan filmens symbolik och dess härstamning liknas vid 

litteraturvetenskapens intertextualitet, det vill säga att ett verk aldrig står för 

själv utan står i relation till andra verk. Antichrist kan därför ses som en 

textuell resurs, vars filmspråk kan associeras till andra filmer men också till 

världs- och livsåskådningar som behandlar moderskap. 

 Den bibliska traditionen har gett mest tyngd åt symboliken i 

min analys, och har visat på hur moderskapet och kvinnligheten har 

tillskrivits egenskaper som är centrerade till kvinnans fortplantningsorgan. 

Det är genom dessa organ hon straffas, det är genom dem som kvinnan 

tillskrivs en orenhet, det är också på grund av dem som kvinnor bestraffas, 
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särskilt då dem används i annat syfte än fortplantning. Även de mytologiska 

aspekterna, så som den grekiska, har belyst den moderskapssymbolik som 

påträffats. Särskilt i den diskussion som behandlar symboliken med foten, 

men även då kvinnors tillskrivna ondska diskuterats. 

 I min forskning om moderskap i filmen Antichrist har jag 

behandlat en del forskningsluckor som jag haft ambitionen att undersöka. Av 

de tidigare analyser av Antichrist jag kommit över har moderskapet knappt 

behandlats. Som min analys har visat är moderskapet drivande i filmen, 

vilket gör min analys än viktigare för att bidra med kunskap om fenomenet i 

sig men också hur teorier och livsåskådningar om moderskap har kommit att 

färga framställningar av det. Att dessutom utgå från filmens symbolik har 

gett perspektiv på moderskapet, då det lättare kan förankras i historiska 

synsätt på det. Analysen av symboliken har också gjort det möjligt att frångå 

filmens skapare, vilket gör att min studie sticker ut bland annan forskning 

som har Antichrist som sitt primära studieobjekt. 

 En del av symboliken i prologen har tidigare inte analyserats, 

så som tandborsten och Nics strumpor. Dessa symboliker har, som analysen 

visar, haft en betydande roll för hur Hon uppfattas i relationen till Nic. De 

visar inte enbart på den vardag de delar utan kan sättas i samband med Hons 

kropp, sexualitet och avsikter med moderskapet. På så sätt kan dessa 

symboliker sägas ha en signifikans för filmens narrativ. 

 Vad gäller moderskapssymboliken och dess effekter på 

narrativet kan man i min analys se att Hans frånvaro lyfts fram i förhållande 

till det ansvar som Hon åläggs. Faderns frånvaro legitimeras i och med 

Rotkirchs teorier om att mannen inte har lika kvalitativa anpassningar. Även 

citat ur Bibeln har visat på hur fadern reduceras eftersom modern upphöjs. 

Därmed kan det evolutionsteoretiska perspektivet på moderskap och den 

kristna traditionen sägas likna varandra eftersom de lätt kunnat användas som 

redskap för att belysa varför Han inte agerar som Hon. Med andra ord 

legitimerar de Hans frånvaro och brist på skuld efter Nics död. Vad jag menar 
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är att dessa kompletterar varandra och kan ha kommit att prägla hur vi ser på 

moderskap respektive faderskap, vilket kommer till uttryck i Antichrist. På så 

sätt reproduceras det moderskap i filmen, som tillskrivits egenskaper utifrån 

den kvinnosyn som Bibeln och det evolutionsteoretiska perspektivet har. Det 

bör också tilläggas att Hon som individ och den kvinnlighet hon utgör 

reproduceras i filmen. Analysen av symboliken har visat på att Hans frånvaro 

utgör en lika stor fara för Nic som den misshandel Hon utsätter Nic för, det 

vill säga att Han är skadlig indirekt och Hon direkt. Med andra ord är det inte 

enbart moderskapet som problematiseras utan även faderskapet. 

 Moderskapssymboliken i Antichrist kan sägas ha en betydande 

effekt på filmens narrativ då många detaljer från dialoger och visioner visar 

på Hans frånvaro i föräldraskapet. Hons moderskap hamnar i narrativets 

centrum, medan Han hamnar i periferin. Dock är Hans perifera roll 

betydande för att belysa faderskapets och mansrollens tillskrivna passivitet. 

På så sätt ser jag Antichrist som en film som ifrågasätter och problematiserar 

manlighet och faderskap i samma grad som kvinnlighet och moderskap. 

Dock tillskrivs Hon mer egenskaper i och med sitt moderskap än vad Hans 

faderskap gör. Denna effekt på narrativet skulle kunna tillämpas och 

undersökas i vidare forskning om Antichrist, i vilken Han och Hans 

faderskap är det primära studieobjektet. 
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