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1. Inledning  

Seriemediet har länge betraktats som ett medium med låg kulturell status, trots att det är ungefär 

jämngammalt med filmen. 1895 brukar beskrivas som startåret för moderna tecknade serier, 

med utgångspunkt i vad som generellt räknas som “världens första serie” – The Yellow Kid av 

Richard F. Outcault – även om den första erkända definitionen av serier skrevs redan 1845 av 

Rodolphe Töpffer.1 2 Årtalet för seriemediets begynnelse bygger naturligtvis på hur tecknade 

serier definieras, vissa hävdar exempelvis att hieroglyfer skulle kunna beskrivas som en typ av 

tecknad serie.3 Problematiken med att definiera serier är återkommande i de akademiska studier 

som finns inom ämnet och vittnar om en osäkerhet gällande seriemediets status, och om dess 

svårgripbara ställning som en hybrid av både bild och text. 

På senare tid har det visserligen skett en förändring i värderingen av serier och särskilt 

i hur serieromanen betraktas. Art Spiegelmans idag ikoniska serieroman Maus (1980) kan ses 

som startpunkten för en allmän uppvärdering av serieformatet, i och med att Maus tilldelades 

Pulitzerpriset år 1992. Ett nyare exempel är Nick Dransos serieroman Sabrina (2018), som är 

den första serieromanen som hittills platsat på Man Booker-prisets longlist. Nomineringen av 

Sabrina pekar på att serier, i alla fall en viss typ av serier, har fått en förändrad status. Idag är 

litteraturbegreppet visserligen utvidgat; ett tecken på det är exempelvis att Bob Dylan erhöll 

Nobelpriset 2016 och att serieromaner idag har en given plats i dagstidningarnas recensioner. 

Trots att serier verkar ha fått ett visst erkännande så är serieforskningen i Sverige en bristvara, 

även om den existerar. Exempelvis var det inte förrän år 2005 som den första 

doktorsavhandlingen om tecknade serier blev publicerad.4 I andra länder är serieforskningen 

mer utvecklad och i flera länder finns det exempelvis etablerade institutioner för 

serieforskning: i Frankrike finns CNBDI (Centre National de la Bande Dessinée et l’Image) 

och i Belgien CBBD (Centre Belge de la Bande Dessinée).  

Om vi blickar utanför Sverige, så är en av de mest framstående serietecknarna i modern 

tid den maltesisk-amerikanske Joe Sacco (1960–), som är mest känd för sina seriejournalistiska 

verk.5 Sacco fick sitt genombrott med Palestine (2001),6 som är ett reportage om Israel-

 
1 “Seriernas historia”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tecknad-

serie/seriernas-historia (2019-04-19). 
2 David Gedin, De tecknade seriernas språk: Uttryck & Form, Nacka: Gedin & Balzamo förlag 2017, s. 7. 
3 Exempelvis diskuterar Scott McCloud detta i sitt verk Understanding Comics: The Invisible Art, Northampton: 

Kitchen Sink Press 1993, s. 10–15. 
4 Helena Magnusson, Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn, Riga: Makadam förlag 2005. 
5 Joe Sacco benämns bland annat som en föregångare inom seriejournalistiken i följande verk: Kent Worcester, 

“Journalistic Comics”, The Routledge Companion to Comics, Frank Bramlett, Roy T Cook, Aaron Meskin 

(red.), Routledge: New York 2017, s. 141. 
6 2001 i bokform, ursprungligen publicerad i nio delar 1993–1995. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tecknad-serie/seriernas-historia
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tecknad-serie/seriernas-historia
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Palestina-konflikten med utgångspunkt i hans resa till Palestina år 1991–1992. Att just 

konflikten mellan Israel och Palestina skildras i serieform är intressant eftersom konflikten är 

oerhört långdragen och komplex, vilket vid första anblick kan tänkas stå i kontrast till 

serieformatet som ofta uppfattas som förenklande och reducerande.7 Ändå väljer dessa 

serieskapare att skildra konflikten, som Sacco uttrycker det i Palestine: “I will alert the world 

to your suffering! Watch your local comic-book store...”8  

Konflikten har även skildrats i ett antal seriealbum som jag kommer att analysera med 

utgångspunkt i ett postkolonialt perspektiv. Ett av dessa verk är Sarah Gliddens (1980–) How 

to Understand Israel in 60 Days or Less (2010), där judisk-amerikanska Glidden skildrar sin 

resa till Israel. Glidden gör en så kallad Birthright-resa, som är en tio dagar lång gratisresa till 

Israel som organisationen Taglit-Birthright organiserar för judar runt om i världen i åldrarna 

18–32. Före resan är Glidden politiskt övertygad pro-Palestina, men under resan börjar hon 

ifrågasätta sin syn på konflikten och sin egen identitet.  

I Not the Israel My Parents Promised Me (2012), av Harvey Pekar (1939–2010), med 

bilder av JT Waldman (1976–), skildras ytterligare ett judiskt-amerikanskt perspektiv. I den 

självbiografiska serieromanen får vi följa ett samtal mellan Pekar och Waldman med 

utgångspunkt i Pekars barndom med sionistiska föräldrar. Pekar revolterar mot sin uppväxt 

som sionist och börjar sympatisera med palestinierna. I skildringen gestaltas både en historisk 

bakgrund till konflikten, samt Pekars personliga bakgrund som bidrar till att skapa en förståelse 

för berättaren, Pekar, och hans förändrade syn på konflikten. 

Förutom Saccos Palestine, så är troligtvis kanadensiske Guy Delisles (1966-) 

Chroniques de Jérusalem (2011), det mest hyllade seriealbumet som skildrar Israel-Palestina-

konflikten. Till skillnad från Sacco så har Delisle inget uttalat politiskt syfte och han har inte 

heller en personlig bakgrund som motiverar hans resa till Israel, likt Pekar eller Glidden. 

Anledningen till att Delisle befinner sig i Israel är på grund av praktiska omständigheter. Hans 

fru arbetar för organisationen “Médecins Sans Frontières” (franska motsvarigheten till “Läkare 

utan gränser”), vilket innebär att arbetet stationerar Delisle, hans hustru och deras två barn i 

Jerusalem under ett års tid varpå han i Chroniques de Jérusalem skildrar sitt vardagsliv i Israel.  

 

 

 

 
7 Thierry Groensteen, “Why are comics still in search of cultural legitimization?”, A Comics Studies Reader, 

Jeet Heer, Kent Worcester (red.), Jackson: University Press of Mississippi 2009, s. 5–7. 
8 Joe Sacco, Palestine, Seattle: Fantagraphic Books 2015, s. 10. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Jag undersöker serier inom ämnet litteraturvetenskap eftersom jag är övertygad om att 

seriemediet gynnas av att behandlas inom ett ämne som ägnar sig åt berättandet och dess 

förutsättningar. Att tecknade serier är berättande är ett grundläggande villkor i min och många 

andra serieforskares definition av serier. Berättande används här i betydelsen att förmedla en 

historia, vare sig det sker via text eller bild eller bådadera.9 Ämnet skulle även gynnas av att 

analyseras ur ett retoriskt perspektiv eftersom bland annat stil och ideologi är centrala aspekter 

i serier, men jag menar att en litteraturvetenskaplig analys är relevant eftersom berättandet står 

i fokus i min analys. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den “andre” gestaltas i materialet, främst i 

förhållandet till tid. Jag använder mig framförallt av den palestinsk-amerikanske Edward Saids 

postkoloniala teorier om den “andre” och Orientalism. För att komplettera Saids teoribildning 

kommer jag även att använda mig av antropologiska begrepp, Gayatri Chakravorty Spivaks 

teori om den subalterna, samt feministisk postkolonial teori. Jag hävdar att ett postkolonialt 

perspektiv är relevant att anlägga eftersom gestaltningen av den “andre” är komplex i 

materialet, vilket har att göra med seriemediets särskilda form. Därutöver är det material jag 

analyserar skrivet av amerikanska respektive kanadensiska författare, som dessutom figurerar 

i verken som både karaktärer och berättare. Därmed präglas skildringarna av konflikten av ett 

västerländskt perspektiv, vilket aktualiserar en postkolonial analys. 

Att jag har valt serier som behandlar Israel-Palestina-konflikten beror på flera olika 

faktorer. Dels är konflikten ett återkommande exempel i Edward Saids teoribildning och 

därmed ett givande exempel på hur den “andre” skapas genom litteraturen. Dels beror det på 

urval. Det är ovanligt att en konflikt skildras i fyra seriealbum skrivna av amerikanska 

respektive kanadensiska författare som exemplifierar olika typer av västerländska gestaltningar 

av konflikten. Jag vill poängtera att jag stundtals benämner israeler som judar och palestinier 

som muslimer. Det betyder naturligtvis inte att alla israeler är judar och alla palestinier är 

muslimer, men eftersom religiös tillhörighet är en central faktor i konflikten menar jag att det 

är rimligt att göra denna typ av generalisering. Jag vill dock påpeka att jag använder begreppen 

med utgångspunkt i materialet, exempelvis sammanfaller den israeliska och judiska identiteten 

särskilt ofta i Harvey Pekars och JT Waldmans Not the Israel My Parents Promised Me.    

För att förstå hur postkoloniala aspekter framträder i materialet tar jag hjälp av 

narratologiska begrepp. Genom att uppmärksamma fokalisering och berättarperspektiv kan jag 

 
9 Magnusson 2005, s. 12. 
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undersöka hur den “andre” gestaltas i både form och innehåll. Fokaliseringen behöver ett 

särskilt klargörande eftersom seriemediets verbala och visuella förutsättningar utvidgar 

begreppet, vilket gör att gestaltningen av den andre blir komplex i materialet. Det finns ofta 

både en visuell och verbal fokalisator eller en kombination av dessa i tecknade serier.10 Genom 

narratologiska begrepp aktualiseras frågor om hur den “andre” skildras, vem berättar och vem 

upplevelse skildras och hur? Vilka olika perspektiv anges och vad har det för effekter?  

En annan aspekt som påverkar gestaltningen av den “andre” är hur tiden framställs i 

materialet. Det kan exempelvis handla om hur den historiska bakgrunden förmedlas och i 

vilken tid den “andre” skildras, varför jag främst kommer att undersöka vilken information som 

finns i tillbakablickar, analepser, eftersom dessa är frekventa i en stor del av mitt material. Här 

är återigen de narratologiska begreppen relevanta för att förstå hur olika tidsperspektiv 

gestaltas. Tiden har en central roll i seriemediet, exempelvis kan tid skildras simultant i både 

presens och tillbakablickar i samma serieruta och därmed skilja sig åt i bild och i text. 

Användningen av tid styr också läsarens uppmärksamhet genom hur bild och ramar gestaltas, 

vilket bland annat bidrar till att skapa uppfattningen av den “andre” i materialet. Genom en 

komparativ analys av verken vill jag undersöka likheter och skillnader både inom form och 

inom innehåll i materialet. För att få en förståelse av den visuella gestaltningen och dess 

betydelse för gestaltningen av den “andre” använder jag mig av Roland Barthes begrepp: 

förankring, avbyte, denotation och konnotation. Dessa är särskilt relevanta i serier eftersom de 

beskriver viktiga processer i gestaltningen av den “andre” när bild och text samverkar.  

Utöver mitt primära syfte att ge ett nytt perspektiv på materialet och en ökad förståelse 

för hur den “andre” gestaltas i tecknade serier, så har uppsatsen även syftet att bredda det 

svenska akademiska studiet av seriemediet. Som tidigare nämnts är serieforskningen idag inte 

särskilt omfattande och därmed kan en postkolonial analys av materialet ge en djupare 

förståelse av seriemediet. En ambition är att uppsatsen kan bidra med ny kunskap som ger 

andra perspektiv på redan etablerade teorier inom exempelvis litteraturvetenskap. Tecknade 

serier väcker frågor kring textens funktion i kombination med bildmediet, vilket aktualiserar 

redan etablerade begrepp hos exempelvis Gérard Genette.  

Hur framställs den “andre” i ovan nämnda seriealbum? För att ta reda på detta 

undersöker jag följande frågeställningar: I vilken tid gestaltas den “andre”, hur och vad har 

det för effekter på uppfattningen av den “andre”? Hur används berättarperspektiv respektive 

 
10 Nina Ernst, Att teckna sitt jag, Halmstad: Apart Förlag 2017, s. 31. 
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fokalisering i verket, och vad har det för funktion i gestaltningen och uppfattningen av den 

“andre”? Hur används tempo i materialet och vad har det för effekter i seriemediet? 

 

1.2. Material och avgränsning 

Det källmaterial jag utgår från i uppsatsen är Joe Saccos Palestine, i originalspråk och nytryck 

från 2015.11 Jag använder mig inte av den första utgåvan eftersom den inte innehåller några 

markanta skillnader gentemot nytrycket från 2015. Den första utgåvan är tryckt i nio delar, 

vilket medför onödiga komplikationer för min undersökning. Även om tonvikten i analysen 

ligger på Joe Saccos Palestine så kommer jag även att analysera Harvey Pekar och JT 

Waldmans Not the Israel My Parents Promised Me,12 Sarah Gliddens How to Understand 

Israel in 60 Days or Less,13 och Guy Delisles Chroniques de Jérusalem.14  

Urvalet av material beror delvis på att det finns ett begränsat utbud av seriealbum som 

behandlar konflikten. De seriealbum som berör konflikten men som jag inte inkluderar i 

uppsatsen är Exit Wounds (2017) av israeliska Rutu Modan (1966–), samt Farm 54 (2011) av 

israeliska Galit Seliktar (1970–) och Gilad Seliktar (1977–). Tematiken i Farm 54 berör 

visserligen konflikten, men berättelsen skildras enbart utifrån ett israeliskt perspektiv. Det 

palestinska perspektivets fullkomliga frånvaro i skildringen kan visserligen tänkas säga något 

om den israeliska verkligheten och israelernas förhållningssätt till palestinierna, men 

berättelsens primära fokus är att gestalta en subjektiv och poetisk stämning, medan konflikten 

är högst perifer och därmed exkluderar jag verket i min undersökning. Visserligen skildras livet 

i Israel av Rutu Modan i Exit Wounds; en berättelse om en man som får veta att han eventuellt 

kan ha förlorat sin far i en självmordsbombning. I likhet med Farm 54 skildras i framför allt 

individens inre känslor och sanningssökande i Exit Wounds, varför Israel-Palestina-konflikten 

är ett perifert tema i verket och materialet är därmed inte relevant för min undersökning.  

 

 

 

 

 

 
11 Sacco 2015. 
12 Harvey Pekar, JT Waldman, Not the Israel My Parents Promised Me, New York: Hill Wang 2012. 
13 Sarah Glidden, How to Understand Israel in 60 Days or Less, New York: Vertigo/DC Comics 2010. 
14 Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem, Paris: Editions Delcourt 2011. Jag utgår från originalutgåvan på 

franska, men bilderna är tagna från den svenska utgåvan: Guy Delisle, Anteckningar från Jerusalem, Stockholm: 

Epix Bokförlag AB 2013. 
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1.3. Teori och metod 

1.3.1. Vad är serier och hur läser man dem?  

En återkommande diskussion inom serieforskningen är frågan om hur serier bör definieras. För 

att förstå seriemediets ställning och för att sätta min uppsats i ett sammanhang är det viktigt att 

få en inblick i hur seriemediet definierats, även om inte finns någon enighet i frågan. 

Scott McCloud ger ett svar i Understanding Comics som är ett av de första 

sammanhängande teoretiska verken om seriemediet. McCloud hävdar att en definition av 

tecknade serier är viktig eftersom den visar på seriens egenart och motverkar fördummande 

stereotypiseringar av seriemediet.15 Serieforskaren Aaron Meskin hävdar istället att frågan är 

meningslös eftersom den inte ger några givande resultat, oavsett om serien definieras som 

litteratur, konst, eller en hybridform.16 Den första erkända definitionen formulerades 1845 av 

serieskaparen Rodolphe Töpffer som beskriver serier koncist, men inte särskilt 

problematiserande. Enligt Töpffer är serier “en kombination av teckningar och text”.17 På 

senare tid har istället den dominerande definitionen varit att serien är en sekventiell bildkonst, 

en definition vilket även serieskaparen Will Eisner utgår från i verket Comics and Sequential 

Art.18 Att serier är en “sekventiell bildkonst” har betonats genom McClouds vidareutveckling 

av definitionen. McCloud skriver att serier är “juxtaposed pictorial and other images in 

deliberate sequence, intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in 

the viewer.”19 Definitionen har dock kritiserats på grund av dess snävhet, eftersom 

beskrivningen utesluter verk som enrutingar och bild utan text eller text utan bild.20 Dessutom 

förutsätter McClouds begrepp en linjär läsning, vilket Gérard Genette vänder sig emot eftersom 

han menar att seriens sekventiella bildkonst inbjuder till en översiktlig synkron blick som inte 

bestäms av bildsekvensen.21  

De olika definitionerna ställer frågan om vi bör lägga störst vikt vid texten, bilden eller 

är det snarare kombinationen av de båda som är seriernas särskilda kännetecken? Kanske beror 

det på vilken typ av serier som analyseras. Jag utgår från att kombinationen av de båda är 

avgörande, eftersom mitt material utgår kan beskrivas som seriejournalistiska verk och utgår 

 
15 McCloud 1993, s. 3. 
16 Aaron Meskin, Roy T. Cook, The Art of Comics: A Philosophical Approach, West Sussex: Wiley-Blackwell 

2012, s. 4. 
17 Gedin 2017, s. 7. 
18 Will Eisner, Comics and Sequential Art, New York: Norton & Company 2008, s. 1–5. 
19 McCloud 1993, s. 9. 
20 Gedin 2017, s. 41–42. 
21 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, New York: Cornell Paperbacks 1983, s. 34. 
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från en kombination av text och bild. I likhet med den svenska forskaren Helena Magnusson 

utgår jag ifrån att serier definieras som en överblickbar sekvens av orörliga berättande bilder.22 

McCloud har etablerat några grundläggande begrepp för att förstå serier. Ett viktigt 

begrepp är “slutning”, som är ett fenomen som uppstår när läsaren observerar delar, men 

uppfattar en helhet. Läsaren konstruerar alltså en sammanhängande bild, genom att den fyller 

i de luckor som skapas mellan serierutorna, i ”kanalerna”. 23 24 En annan mediespecifik aspekt 

är bildrutornas samhörighet. Serieforskaren Thierry Groensteen menar att det är just 

samhörigheten mellan bildrutorna som är grundläggande för serieberättandet. Rutorna ingår i 

ett större system och tillhör en samhörighet som Groensteen benämner “ikonisk solidaritet”.25 

En viktig poäng som Groensteen gör är att samtliga serierutor kan relateras till varandra och 

bilda mening. De behöver alltså inte vara placerade på samma sida utan är sammankopplade, 

vilket Groensteen beskriver genom begreppet “sammanflätning”.26  

Jag har tidigare skrivit att serier har ett särskilt förhållande till tiden, vilket aktualiserar 

frågor om den “andre” genom aspekter som exempelvis i vilken tid denne skildras och hur tiden 

distribueras. Uppfattningen av tiden skapas också genom användningen av ramar. När bilden 

rör sig utanför ramen, kan det beskrivas som att bilden “blöder”. När serierutan blöder skapar 

det en effekt av att tiden inte är begränsad av ramen, utan istället skapas en känsla och läsaren 

uppfattar en tidlöshet enligt McCloud.27 Tiden och rytmen skapas genom ramarna och deras 

arrangemang, eftersom de styr läsarens position i relation till scenen som skildras och dess 

varaktighet.28 Ramarna separerar scenerna och skapar rytmen, samtidigt som ramarna enar 

genom slutning. Ramarna är dessutom särskilt viktiga eftersom serier kan beskrivas som ett 

multimodalt medium. Det innebär att läsaren är mindre styrd i seriemediet, jämfört med 

exempelvis traditionell läsning. Därmed fyller ramarna en funktion som verktyg för att styra 

läsarens blick. Det är inte bara själva ramarnas existens som är centrala för uppfattningen av 

tid i serier, utan även ramarnas form, storlek och antal. För att exempelvis komprimera tiden 

används ett större antal ramar och när ramarna är placerade tätt intill varandra skapas ett högre 

tempo.29 Även själva sidan agerar som en tidsmarkör och kan ses som en “metapanel” i 

berättandet, där själva akten att bläddra sida bidrar till skapande av tiden.30 Denna aspekt, hur 

 
22 Magnusson 2005, s. 20. 
23 McCloud 1993, s. 66. 
24 McCloud 1993, s. 107. 
25 Ernst 2012, s. 30. 
26 Ibid. 
27 McCloud 1993, s. 95. 
28 Eisner 2008, s. 26. 
29 Eisner 2008, s. 30. 
30 Eisner 2008, s. 65. 
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tid skapas i materialet och därefter vilken effekt den har på gestaltningen av den “andre”, 

kommer att studeras särskilt i uppsatsen. 

Slutligen vill jag nämna begreppet “stilisering”. Serieskapare stiliserar bilderna i högre 

eller lägre grad och detta påverkar vårt sätt att identifiera oss med de gestaltade bilderna. En 

tecknad persona blir i många fall en karikatyr av förlagan, samtidigt skapar stiliseringen större 

möjlighet till identifikation. Enligt McCloud är exempelvis en smiley lättare att identifiera sig 

med än ett verklighetstroget tecknat ansikte, eftersom smileyn kan ses som ett ansikte som i 

hög grad är stiliserat till ett ikoniskt tecken för ansikte.31 I mitt material används olika grader 

av stilisering, vilket skapar olika grader av identifikation som är en viktig aspekt i 

uppfattningen av den “andre” i materialet. 

 

1.3.2 Postkolonialt perspektiv 

I Edward Saids postkoloniala verk Orientalism (1978), riktar Said kritik gentemot hur 

västvärlden beskriver och uppfattar Orienten. Enligt Said beskrivs Orienten genom 

västvärldens perspektiv som en stereotyp bild som har lite att göra med den faktiska platsen. 

Ofta beskrivs exempelvis Orienten som något exotiskt och mystiskt och som ett objekt att 

dominera och tala för.32 Orienten blir mytologiserad genom västvärldens blick och kan endast 

bli förstådd som en motsatsbild till väst, det vill säga den blir sedd som den “andre”.33 Bilden 

av Orienten och den “andre” definierar i sin tur väst.34 Said konkretiserar hur detta kan gå till, 

exempelvis är en återkommande trop att araber beskrivs som en grupp utan individuella 

skillnader eller motsättningar. Said hävdar: “‘’the Arab’, or ‘Arabs’ have an aura of apartness, 

definiteness, and collective self-consistency such as to wipe out any traces of individual Arabs 

with narratable life histories.”35 Jag vill poängtera att begreppet den “andre” beskriver ett 

motsatsförhållande och är en könsneutral term. 

Said var under sin levnadstid kritisk mot Israels ockupation av Palestina och han var 

även politiskt engagerad som medlem i PNC (Palestinian National Council).36 Han vände sig 

emot socialantropologins kunskapssökande, vilket han menade resulterar i att människor 

utanför Västerlandet görs till något främmande, manifesterat i idén om den “andre”.37 Said 

 
31 McCloud 1993, s. 64. 
32 Shehla Burney, Pedagogy of the Other: Edward Said, Postcolonial Theory, and Strategies for Critique, New 

York: Counterpoints 2012, s. 34. 
33 Burney 2012, s. 29. 
34 Edward Said, Orientalism, New York: Penguin Classics 2003, 3: e uppl., s. 1. 
35 Said 2003, s. 229. 
36 Moustafa Bayoumi, Andrew Rubin (red.), The Edward Said Reader, New York: Vintage Books 2000, s. xiii. 
37 Catharina Landström, Postkoloniala texter, Stockholm: Federativ förlag 2001, s. 13. 
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hävdar att den “andres” historier, traditioner, samhällen och texter antingen ses som svar på 

västerländska initiativ och därför framställs som passiva, osjälvständiga, eller som 

kulturområden som tillhör “infödda” eliter.38 Men för det mesta hörs den “andre” inte alls. Med 

utgångspunkt i begreppet interlokutörer (deltagare i samtal) hävdar Said att “de”, det vill säga 

svarta, kvinnor, orientaler etcetera, inte får uppmärksamhet förrän de väsnas: “För att de ska 

omvandlas till diskussionsämnen eller studiefält krävs det att de omvandlas till något 

fundamentalt och konstitutivt annorlunda. Paradoxen kvarstår.”39 Konflikten mellan Israel och 

Palestina är en företeelse som har bidragit till att göra uppfattningar om araberna och islam till 

en ytterst politisk fråga enligt Said.40 Han menar att det finns en frånvaro av en kulturell 

inställning som gör det möjligt att identifiera sig med islam och araber, eller att diskutera dem 

på ett neutralt sätt.41  

Saids postkoloniala teoribildning har kritiserats sedan Orientalism utgavs. Ändå vill jag 

hävda att hans teori kring Orienten och den “andre” är relevant i min analys som berör just den 

konflikt som var essentiell för Edward Said. Saids postkoloniala teorier aktualiseras i en 

konflikt som till stor del bygger på en polariserad bild av konfliktens två parter som västvärlden 

talat, och talar, både om och för, och hans teorier ifrågasätter dessa maktstrukturer. Enligt Said 

har amerikansk media haft en särskilt polariserad bild av konflikten, där palestinier och araber 

beskrivs stereotypt och homogent till skillnad från beskrivningen av israeler och judar.42 Jag 

vill dock påpeka att den “andre” inte nödvändigtvis är palestinier eller arab, som Said hävdar, 

utan den “andre” är komplex i det material jag undersöker. 

En del av den kritik som har riktats mot Said är bland annat att han utgår från ett 

amerikanskt perspektiv. Said var en palestinsk författare som föddes i Jerusalem, men under 

en stor del av sitt liv bodde han och var verksam i USA. Catharina Landström skriver: “Vissa 

postkoloniala teoretiker har kritiserat Said för det de ser som en USA-påverkad liberal 

individualism i hans tänkande.”43 Ett annat, svenskt exempel, är från en artikelserie i Dagens 

Nyheter från 2018. Debatten kring Orientalism väcktes av skribenten Nathan Shachar, som 

 
38 Landström 2001, s. 29. 
39 Landström 2001, s. 26. 
40 Said 2003, s. 27. 
41 Ibid. 
42 Edward Said, The Question of Palestine, New York: Vintage Books 1992. Said ger en rad exempel på detta, 

exempelvis hur tidskriften New York Times går sionisternas ärenden, se s. 38 i verket. 
43 Landström 2001, s. 12. 
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riktade kritik mot Saids postmoderna hållning gentemot objektivitet och vetenskaplig metod 

som Said snarare menade var en fråga om makt än om kunskap.44  

Som tidigare nämnts har kritik riktats mot Said för bristen på genusperspektiv i 

Orientalism.45 Till sitt försvar hävdar Said att etnicitet och klasstillhörighet står över 

genusaspekten och att det därutöver inte finns särskilt många kvinnliga orientalister eller 

orientaliska verk skrivna av kvinnor.46 Jag menar att kritiken mot Said är befogad, inte minst 

eftersom han endast analyserar verk skrivna av män. Han skiljer inte heller på män och kvinnors 

olika erfarenheter, varför jag kommer att använda mig av feministisk postkolonial teori för att 

komplettera Saids begreppsapparat.  

I analysen använder jag mig även delvis av Spivaks postkoloniala teorier om den 

subalterna från essän “Can the Subaltern Speak?”, där hon bland annat kritiserar hur 

västvärlden förhåller sig till andra kulturer. Spivak diskuterar hur makt och kunskap samverkar 

för att porträttera den “andre”, och hon kritiserar idén om att vita män räddar bruna kvinnor 

från bruna män. Spivak hävdar att västvärlden, vilket ofta är vita män, talar om och för den 

subalterna, till sig själv med sitt eget språk, utifrån västvärldens hegemoni. Därmed kan den 

subalterna inte tala eller göra sig hörd.47 Spivak ifrågasätter även kategorin “den bruna 

kvinnan”, som hon anser förtrycks av både koloniala och patriarkala strukturer. Spivaks text 

komplicerar idén om den “andre” och det postkoloniala ramverket och ställer frågor som: 

vilken grupp utgör den subalterna i varje enskild text? Hur kan man höra deras tal eller 

tystnad?48  

För att beskriva perspektiv i relation till den “andre” kommer jag även att använda mig 

av antropologiska begrepp som “emiskt” och “etiskt”. Kortfattat innebär ett etiskt synsätt att 

man studerar ett samhälle utifrån, såsom det kan observeras “objektivt”.49 Det etiska synsättet 

utgör motsatsen till ett emiskt perspektiv som betecknar ett synsätt på världen och livet såsom 

det erfars av medlemmarna i ett samhälle. Ett emiskt synsätt innebär alltså att man försöker 

 
44 Nathan Shachar, “Få böcker har gjort lika stor skada som Edward Saids Orientalism”, Dagens Nyheter, 17/12-

2018, https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nathan-shachar-fa-bocker-har-gjort-lika-stor-skada-som-

edward-saids-orientalism/, (2019-06-27). 
45 Burney 2013, s. 35. 
46 Ibid. 
47 Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, Can the Subaltern Speak? Reflections on the 

History of an Idea, Rosalind C. Morris (red.), New York: Columbia University Press 2010, s. 21–66. 
48 För vidare läsning om kritik och resonemang kring Spivaks teoribildning, se exempelvis: Gayatri Spivak av 

Stephen Morton, Cambridge: Polity Press, 2007. 
49 Ulf Björklund, Ulf Hannerz, “Nyckelbegrepp inom socialantropologin”, Raoul Galli (red.), Stockholms 

universitet: Socialantropologiska institutionen 2018(ht)/1983, 

https://www.socant.su.se/polopoly_fs/1.396104.1534413774!/menu/standard/file/180815-

Nyckelbegrepp%20i%20socialantropologin-2018.pdf (2019-10-02), s. 8–9. 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nathan-shachar-fa-bocker-har-gjort-lika-stor-skada-som-edward-saids-orientalism/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nathan-shachar-fa-bocker-har-gjort-lika-stor-skada-som-edward-saids-orientalism/
https://www.socant.su.se/polopoly_fs/1.396104.1534413774!/menu/standard/file/180815-Nyckelbegrepp%20i%20socialantropologin-2018.pdf
https://www.socant.su.se/polopoly_fs/1.396104.1534413774!/menu/standard/file/180815-Nyckelbegrepp%20i%20socialantropologin-2018.pdf
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förstå samhället “inifrån” och utifrån de begrepp och världsbilder som samhällsmedlemmarna 

själva använder.50 

Slutligen använder jag mig av begreppet ”allochronism”, myntat av den postkoloniala 

teoretikern Johannes Fabian. Fabian skriver att västvärlden oftast skildrar den “andre” som 

perifer, inte bara utifrån en avlägsen plats, utan också i en avlägsen tid för att skapa distans 

både geografiskt och tidsmässigt vilket beskrivs som allochronism.51 I analysen används 

begreppet för att beskriva just detta tidsmässiga förhållande, som främst uppstår genom 

analepser i mitt material, vilket bidrar till uppfattningen av den ”andre”. 

 

1.3.3. Narratologiskt perspektiv  

För att förstå olika aspekter av det postkoloniala perspektivet i materialet använder jag mig av 

narratologiska begrepp. I seriemediet är begrepp som berättarperspektiv och fokalisator 

komplicerade eftersom de kan skilja sig åt i text och i bild och ger därmed en mer komplex bild 

av den “andre”. En och samma serieruta kan exempelvis innehålla olika berättarperspektiv och 

olika fokalisatorer.  

Jag kommer att undersöka fokaliseringen, det vill säga vem som upplever, ser och 

känner i berättelsen, till skillnad från vem som berättar. Extern fokalisering är en typ av 

allvetande perspektiv då exempelvis karaktärernas yttre beteenden och tal skildras, liksom det 

rum där de befinner sig, men läsaren utestängs från varje information om deras inre liv.52 Intern 

fokalisering framställs från en position inom berättelsen.53 Genette utgår från perception när 

han definierar fokalisering, vilket Silke Horstkotte och Nancy Pedri kritiserar eftersom de 

menar att Genettes definition av fokaliseringen är alltför ytlig: “[...] focalization risks becoming 

a mere surface description that does not account for the processing of narrative deep structures 

in the act of reception (crucial, to our minds) and thus ceases to be engaged in the meaning-

making processes of narrative.”54 Horstkotte och Pedri förespråkar istället en fokalisering som 

ett mer djupgående begrepp: “[the] concept of focalization is actually a broad one and 

incorporates all kinds of mental workings of characters, including their perceptual, but also 

their ideological and moral orientation [...].”55 Jag utgår från denna bredare definition av 

 
50 Ibid. 
51 Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object, New York: Columbia University 

Press 1983. 
52 Genette 1983, s. 190 f. 
53 Genette 1983, s. 193 f. 
54 Silke Horstkotte, Nancy Pedri, “Focalization in Graphic Narrative”, Narrative, oktober 2011: vol. 19:3, Ohio 

State University Press, JSTOR, https://www.jstor.org/stable/41289308, s. 334. 
55 Ibid. 

https://www.jstor.org/stable/41289308
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fokalisering som utöver perception även inkluderar bland annat medvetande och upplevelser. 

Detta är särskilt intressant att undersöka i tecknade serier eftersom fokaliseringsperspektivet 

ofta är mångtydigt, vilket komplicerar gestaltningen av den “andre”.  

Tidaspekten är relevant att analysera eftersom seriemediet tillåter att flera 

tidsperspektiv existerar simultant och ofta är berättarjagets tal och tankar angivna i textrutorna 

vilket skapar en extradiegetisk nivå i berättandet, medan huvudpersonens tal och tankar är 

berättade på en diegetisk berättelsenivå. I Att teckna sitt jag (2017) skriver Nina Ernst att dessa 

olika subjekt visuellt existerar simultant i rutorna, vilket skapar ett dubbelt tidsperspektiv som 

är specifikt för serier.56 I materialet jag undersöker finns det ett flertal tillbakablickar, analepser, 

som fyller en funktion i att de bland annat kan ge bakgrundsinformation om karaktärer och 

historiska händelser vilket bidrar till uppfattningen av den “andre”. Gérard Genette definierar 

olika typer av analepser. Han beskriver externa analepser som en tillbakablick till en tidpunkt 

innan intrigens början, 57 medan interna analepser är tillbakablickar inom ramen av den primära 

berättelsen.58  

Därutöver skiljer jag mellan den berättande tiden och den berättade tiden. Den 

berättande tiden beskriver vad Genette kallar för ”narrative time”, medan den berättade tiden 

beskriver ”story time”, utifrån Genettes begreppsapparat.59 Exempelvis utspelar sig Pekars 

verk Not the Israel My Parents Promised Me genom en berättade tid på 172 sidor, medan 

skildringen i själva verket utspelar sig under ett dygn, vilket är den berättade tiden. Åtskillnaden 

mellan berättande och berättad tid är relevant att beakta eftersom dessa är verktyg för att 

beskriva användningen av tiden i verket, vilket påverkar hur den “andre” gestaltas och uppfattas 

i materialet. Därutöver använder jag mig av ett Genettes begrepp för att beskriva användningen 

av tempo i verket: ellips, paus, scen och sammanfattning.60 Begreppen ger en fördjupad 

förståelse för vilken funktion tempot har i materialet för gestaltningen av den ”andre”. 

 

1.3.4. Semiotiska begrepp 

Innan jag går in på analysen är det nödvändigt att klargöra några semiotiska begrepp. Bilden 

är en del av berättandet och skiljer sig från texten genom att den har andra förutsättningar. En 

bild uppfattas oftast som direkt och genom sin karaktär utspelar sig alltid bilden i ett presens 

framför läsaren, vilket påverkar åtminstone en enskilds bilds narrativa förutsättningar. För att 

 
56 Ernst 2017, s. 27. 
57 Genette 1983, s. 49. 
58 Genette 1983, 49 ff. 
59 Genette 1983, s. 33–35. 
60 Genette 1983, s. 95–112. 
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underlätta den narrativa läsningen har seriemediet utarbetat egna konventioner för 

bildberättandet som exempelvis pratbubblan. 

Roland Barthes använder sig av begreppet “denotation” för att beskriva fotografier, 

men hans begrepp kan även appliceras på tecknade bilder. Genom att analysera vad bilden har 

för denotation försöker vi svara på vad bilden visar, vad vi ser i dess “bokstavliga” betydelse.61 

För att förstå bilden på en djupare nivå använder sig Barthes av begreppet “konnotation”. Den 

beskriver bildens berättande dimension vilken väcker associationer hos läsaren. Här frågar vi 

oss vilka idéer, värderingar och kulturella associationer som bilden konnoterar. Barthes kallar 

konnotativa meningar för myter; myterna är ett koncept som uttrycker associationer av det som 

representeras i bilden eller element i bilden och är kopplat till ideologier, även om bilden vid 

första anblick enbart betraktas som denotativ.62 I konnotationen ingår även kompositoriska 

aspekter där exempelvis perspektiv och gestaltning ingår. Åtskiljandet mellan denotation och 

konnotation är relevant att beakta i analysen eftersom de kan säga något om hur den “andre” 

skapas i materialet. Dessa begrepp är dessutom särskilt relevanta i samband med 

seriejournalistiska verk eftersom de har ett dokumentärt och realistiskt anslag, vilket kan 

kopplas till begreppet denotation. 

Barthes beskriver även två andra begrepp som är kopplade till bildanalysen: avbyte (fra. 

“relais”) och förankring (fra. “ancrage”). Begreppen är relevanta för seriemediet eftersom 

texten kan förankra bilden och minskar dess mångtydighet, och vice versa, vilket är ett medel 

för att styra läsarens tolkning.63 Det bilden inte kan uttrycka, som exempelvis vissa tidsaspekter 

och skillnad mellan dröm och verklighet, får texten understryka. Inom tecknade serier är 

begreppet avbyte ofta förekommande. Avbyte innebär att bilden och texten kompletterar 

varandra för att skapa mening; både bilden och texten är fragment för ett generellt syntagm och 

budskapet framställs på en högre nivå i diegesen.64 En text kan exempelvis hänvisa till något 

utanför den serieram där texten figurerar, vilket blir ett avbyte. Exempelvis använder Joe Sacco 

ofta avbyte i Palestine för att skapa mening. Det gör han genom att palestinska vittnesmål och 

konfliktens historia samverkar i Palestine, i syfte att skapa en upprättelse för det palestinska 

perspektivet i konflikten.65 

 

 

 
61 Roland Barthes, Elements of Semiology, New York: Hill and Wang 1977, s. 89. 
62 Barthes 1977, s. 89–91. 
63 Magnusson 2005, s. 37. 
64 Roland Barthes, Image-Music-Text, New York: Hill and Wang 1977, s. 152. 
65 Se exempelvis s. 55 i uppsatsen. 
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1.4. Tidigare forskning  

Bland de serietecknare som studeras i denna uppsats har framför allt Joe Saccos verk blivit 

föremål för tidigare forskning. Jag har främst undersökt den forskning som behandlar 

Palestine. Jag har inte funnit någon tidigare forskning om mitt resterande material förutom 

enstaka artiklar och recensioner.  

Det postkoloniala perspektivet har utforskats i ett antal artiklar om Palestine. I artikeln 

“The Postcolonial Joe Sacco” undersöker James Hodapp Saccos verk med utgångspunkt i 

Spivaks begrepp “den subalterna”. Hodapp driver tesen att Sacco i själva verket är en 

postkolonial författare som utmanar ett traditionellt västerländskt sätt att skildra omvärlden i 

media där palestinierna ofta framställs som subalterna gentemot israelerna.66 En mer kritisk 

hållpunkt gentemot Palestine har Alexander Dunst som skriver att Sacco polariserar världen 

genom att utgå från att världen är antingen god eller ond och därmed förmedlar en förenklad 

verklighetsbild. Enligt Dunst är denna kritik särskilt relevant eftersom han hävdar att tecknade 

serier är unika genom att de framhåller identifikation och nationalistisk mytologi.67 

 Att det postkoloniala perspektivet är givande att undersöka i Palestine framgår även i 

en artikel av Ben Owen där han diskuterar Saccos förhållande till form och historia. Owen 

hävdar att Sacco motverkar en traditionell historiesyn som förespråkar en linjär tidslinje för att 

istället förespråka en cyklisk och progressiv tid som ständigt befinner sig i en konflikt. Owen 

lyfter även serieformatets särskilda förmåga att skildra olika temporaliteter, exemplifierat i 

Saccos narrativa skildringar som kan liknas vid collage. Enligt Owen uppmanar Sacco läsaren 

att söka och rekonstruera fakta från skilda ord och bilder, att söka sanningen i historiens, och 

verkets, fotnoter vilket utmanar en traditionell historiesyn.68  

Ytterligare ett perspektiv som återfinns i forskningen om Palestine är mediespecifika 

drag. Ett exempel är när autenticitet i seriejournalistik analyseras i artikeln “Authenticity in 

Comic Journalism: Visual Strategies for Reporting Facts”.69 Artikelförfattarna påpekar att 

Sacco skiljer sig från andra serietecknare eftersom han först och främst är journalist och i andra 

hand konstnär, samt att seriejournalistiken framhäver en subjektivitet. I artikeln beskrivs olika 

tekniker för att skapa autenticitet och trovärdighet i berättandet och en av dessa 

 
66 James Hodapp, “The Postcolonial Joe Sacco”, Journal of Graphic Novels and Comics, 2015: vol. 6:4, 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/21504857.2015.1060620 (2019-05-02). 
67 Alexander Dunst, “Sacco on Badiou: On the Political Ontology of Comics”, The Comics of Joe Sacco: 

Journalism in a Visual World, Daniel Worden (red.), Jackson: University Press of Mississippi 2015. 
68 Ben Owen, “Overtaken by Further Developments: the Form of History in Footnotes in Gaza”, The Comics of 

Joe Sacco: Journalism in a Visual World, Daniel Worden (red.) Jackson: University Press of Mississippi 2015. 
69 Hans-Martin Rall, Wibeke Weber, “Authenticity in Comics Journalism: Visual Strategies for Reporting 

Facts”, Journal of Graphic Novels and Comics 2017: vol. 8:4, https://www-tandfonline-

com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/21504857.2017.1299020, (2019-05-02). 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/21504857.2015.1060620
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/21504857.2017.1299020
https://www-tandfonline-com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/21504857.2017.1299020
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autenticitetsskapande taktiker inbegriper att Sacco tecknar sig själv som en karaktär och 

berättare. Hur Sacco skapar autenticitet aktualiserar även min narratologiska ingång där jag 

analyserar berättarperspektiv och fokalisering för att få en förståelse av hur den “andre” 

gestaltas i materialet.  

 Palestine kommenteras även i Hillary L. Chutes verk Disaster Drawn: Visual Witness, 

Comics, and Documentary Form (2016). Chute hävdar att Saccos seriejournalistik består av 

två parallella drivkrafter. Å ena sidan finns det i Palestine en öppenhet för reflektion kring 

skapandet och verket, ett erkännande av svårigheterna med att redogöra för sanningen. Å andra 

sidan försöker Sacco att vara noggrann och exakt i sitt försök att skapa ett sorts minnesarkiv åt 

de tidigare ohörda rösterna.70 Chute kommenterar även verkets relation till tid. Som exempel 

beskriver hon första sidan i Palestine som ett collage; bild och text är utspridda över sidan och 

scenen gestaltas med detaljrikedom. Det har effekten att ett lugnare tempo skapas eftersom 

läsaren behöver ta in verbala och visuella detaljer. Genom Saccos teknik uppmuntras läsaren 

till att försöka skapa mening ur seriesidan, vilket positionerar Sacco gentemot dagens snabba 

mediala klimat enligt Chute.71  

 Även om det postkoloniala perspektivet är diskuterat i relation till Saccos verk, så 

menar jag att min undersökning bidrar till en större förståelse av hur konflikten gestaltas i serier 

eftersom jag utgår från ett flertal seriealbum. Därutöver ger min undersökning ett nytt 

perspektiv på materialet genom att jag analyserar både användningen av tid och narratologiska 

aspekter i gestaltningen av den “andre”. Dessa perspektiv antyds i tidigare forskning, men i 

min uppsats ger jag en djupare förståelse av vilken funktion de har i tecknade serier och hur 

seriemediet komplicerar dessa perspektiv. 

Utöver forskningen om Joe Saccos Palestine har jag enbart funnit ett skralt underlag av 

tidigare forskning kring mitt resterande material, varav de främsta resultaten finns i 

recensioner. I en recension av Harvey Pekars Not the Israel My Parents Promised Me kritiserar 

Joy Ellison verkets tendentiösa skildring av konflikten. Ellison kritiserar Pekar för att han inte 

presenterar en korrekt historieskildring, utan nästan enbart skildrar historien ur ett judiskt 

perspektiv.72 Enligt Ellison får palestiniernas röst aldrig höras i berättelsen.73 

 
70 Chute, L. Hillary, Disaster Drawn: Visual Witness, Comics and Documentary Form, Cambridge: Harvard 

University Press 2016, s. 198. 
71 Chute 2016, s. 202. 
72 Joy Ellison, “Book review: Comic Curmudgeon Harvey Pekar Faces Truth About Israel”, Electronic intifada 

7/08-2012, https://electronicintifada.net/content/book-review-comic-curmudgeon-harvey-pekar-faces-truth-

about-israel/11562 (2019-05-24).  
73 Ellison 2012. 

https://electronicintifada.net/content/book-review-comic-curmudgeon-harvey-pekar-faces-truth-about-israel/11562
https://electronicintifada.net/content/book-review-comic-curmudgeon-harvey-pekar-faces-truth-about-israel/11562
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 I en analys av Chroniques de Jérusalem kritiserar Jimmy Johnson Guy Delisle för att 

han beskriver Jerusalem genom stereotypiserande orientalism.74 Några exempel Johnson tar 

upp är att Delisle tecknar de kvinnor som bär hijab som både större och ansiktslösa, i jämförelse 

med karaktärer som inte bär hijab med effekten att ett distanserande annorlundaskap skapas. 

Slutligen riktar Jonsson stark kritik mot Delisle utifrån Gayatri Spivaks kända fråga “kan den 

subalterna tala?”, där Johnson menar att svaret är ett tydligt “nej”. Ett exempel är att Delisle 

går på fyra olika turer genom en palestinsk stad, men i endast ett av besöken skildras 

palestinierna och får då endast delvis tala för sig själva.75 

 

1.5. En kort exposé av Israel-Palestina-konflikten 

Israel-Palestina-konflikten är problematisk att sammanfatta, eftersom konflikten är oerhört 

komplex och därutöver involverar ett flertal parter utöver israelerna och palestinierna. Därför 

kommer jag att endast lyfta några av de större händelserna i konflikten som är viktiga att få 

känna till för att förstå händelser och begrepp i materialet. Informationen är hämtad ur svenska 

Nationalencyklopedin.76 Idag består Palestina av två huvudområden: Gazaremsan och 

Västbanken. Både Israel och Palestina gör anspråk på Jerusalem som sin huvudstad.  

 

1917: Balfourdeklarationen innebar att den brittiska regeringen såg “med gillande på 

uppträdandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket”. Deklarationen godkändes 

av den brittiska regeringen och delgav judenheten i ett brev från utrikesminister A.J. Balfour 

1917 och blev ett politiskt rättesnöre när Palestina var ett brittiskt protektorat. 

1923–1948: Brittiskt mandat av Palestina efter Ottomanska rikets uppbrott. 

1941–1948: År 1947 föreslår FN att Palestina ska delas i en judisk och en arabisk stat, varav 

araberna inte accepterade förslaget. FN godkände ändå planen, och natten innan britternas 

mandat över Palestina är slut gör judarna Israel till ett självständigt land. David Ben-Gurion 

blir premiärminister.  

1948–1949: Krig mellan judar och araber. Judarna kallar detta “Självständighetskriget”, medan 

araber kallar kriget för “Al-Nakba”, arabiska för “den stora katastrofen”. 

 
74 Jimmy Johnson, “Guy Delisles Jerusalem Peering through the Veil of Orientalism”, Truthout, 8/09-2012, 

https://truthout.org/articles/guy-delisles-jerusalem-peering-through-the-veil-of-orientalism/, (2019-05-24). 
75 Johnson 2012. 
76 “Israel-Palestina-frågan”, “Balfourdeklarationen”, “Gazaremsan”, “Intifadan”, “Sexdagarskriget”, “Israel”, 

“Palestina”, “Palestinakriget”, “Oktoberkriget”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/, (2019-

10-22). 

https://truthout.org/articles/guy-delisles-jerusalem-peering-through-the-veil-of-orientalism/
https://www.ne.se/uppslagsverk/
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1967: Sexdagarskriget. Ett luftkrig mellan Israel och Syrien, Egypten, Jordanien, Irak, Libanon 

och PLO (Palestinska befrielsefronten). Kriget resulterade i att Israel ockuperade stora 

landområden, bland annat östra Jerusalem, dagens Gaza, Golanhöjderna, Västbanken och 

Sinaihalvön (Sinai återbördades 1979 till Egypten). 

1973: Oktoberkriget, även kallat Yom Kippur-kriget. Syrien och Egypten attackerar Israel. 

1987–1993: Den första intifadan. Intifadan är palestiniernas uppror mot Israel i de områden 

som Israel har ockuperat.  

2000–2005: Den andra intifadan. Den andra intifadan var inte bara en protest mot Israel, utan 

också mot den palestinska ledningen som inte lyckats i förhandlingarna med Israel. År 2005 

lämnade Israel Gaza. Under den andra intifadan påbörjades bygget av Israels barriär på 

Västbanken. Konstruktionen har blivit kontroversiell eftersom den till stor del bygger på den 

av Israel ockuperade Västbanken, och inte på 1949-års vapenstilleståndslinje. 

2008–2009: Gazakriget. Upptrappning av konflikten mellan Hamas i Palestina och Israel. I 

samband med kriget inledde Israel den militära operationen “Gjutet bly”.  

2014: Återigen en upptrappning av konflikten, även denna kallad “Gazakriget”. 26:e augusti 

kom båda parter överens om eldupphör. 
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2.0 Analys 

I samtliga av de seriealbum som jag analyserar spelar tiden en viktig roll. Ofta ställs 

gestaltningar av ett berättande presens, en nutid, i relation till ett förflutet. Det förflutna 

framträder i tillbakablickar, analepser. Dessa tillbakablickar kan vara såväl visuella som 

manifesterade i text och texterna kan vara både berättande och gestaltande, det vill säga både 

ha en dialogisk och en episk respektive monologisk utformning. 

I det självbiografiska seriealbumet How to Understand Israel in 60 Days or Less 

skildrar amerikansk-judiska Sarah Glidden sin så kallade Birthright-resa till Israel som hon gör 

tillsammans med en väninna genom den berättande tiden på 206 sidor. Hon reser med en grupp 

och en guide som för dem till historiska platser runt om i Israel. Glidden är judinna, men är 

skeptisk till den tio dagar långa resan eftersom hon är starkt kritisk till Israels agerande 

gentemot palestinierna. Intrigen inleds med att vi i bild ser när Glidden fördjupar sig i 

information om landet och konflikten före sin resa. Men när hon väl befinner sig i Israel hamnar 

hon i en inre kris eftersom hon blir allt mer osäker i hur hon bör förhålla sig till konflikten. Den 

berättade tiden är inte tydligt strukturerad i berättelsen, utan tiden distribueras framförallt 

utifrån från Gliddens inre upplevelser. Gliddens känsloliv och reaktioner på den information 

hon får om landets historia, som skildras genom externa analepser, står i centrum i berättelsen. 

I How to Understand Israel in 60 Days or Less skapas bilden av den “andre” främst genom 

externa analepser. 

Även amerikansk-judiske Harvey Pekar berättar om sin inre förändring i den grafiska 

memoaren Not the Israel My Parents Promised Me som är tecknad av JT Waldman. Pekar är 

uppvuxen med sionistiska föräldrar som har övertygat honom om att judarna har rätt i allt 

gällande Israel-Palestina-konflikten. När han blir äldre börjar han att ifrågasätta sina 

värderingar och i verket riktar han hård kritik mot israelernas agerande gentemot palestinierna. 

I seriealbumet talar Pekar till JT Waldman, men i själva verket håller han en sorts föreläsning 

till läsaren med utgångspunkt i sin egen uppväxt i relation till konfliktens historia. Därigenom 

skapar Pekar en förståelse för hans relation till konflikten såväl som den judiska identiteten, 

samtidigt som en gedigen historisk bakgrund av Israel gestaltas med syftet att uppmärksamma 

läsaren på konfliktens komplexitet.77  

Not the Israel My Parents Promised Me utspelar sig under endast ett dygn i Cleveland 

i USA där Pekars monolog, och stundtals även dialog med JT Waldman, styr 

berättarperspektivet. Skildringen består främst av externa tillbakablickar som återger historiska 

 
77 Pekar 2014, s. 4. 
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händelser och interna tillbakablickar som skildrar delar av Pekars uppväxt genom den 

berättande tiden på 172 sidor. Tiden, och särskilt tillbakablickarna, är därmed viktiga för att 

förstå den åsiktsförändring berättaren genomgår, men de har också en viktig funktion i att skapa 

en historisk bakgrund för att sammanföra mikro- och makroperspektiv. 

I Joe Saccos seriejournalistiska Palestine har Sacco som syfte att utmana både sina egna 

och västvärldens fördomar gentemot palestinier i konflikten.78 Genom det 285 sidor långa 

verket skildrar han sina upplevelser från sin tid i Palestina under cirka två månader 1991 till 

1992, men den berättade tiden, när Sacco befinner sig i Palestina, avgränsas inte tydligt i verket. 

Sacco intervjuar palestinier och skildrar deras vardagsliv och historia med en oerhörd 

detaljrikedom i både bild och text där dialogen mellan Sacco och intervjupersonerna är en 

central del av verket. Sacco kommenterar även sin egen roll som berättare och karaktär, inte 

sällan med en ironisk jargong.  

Berättelsens intrig tar avstamp i Saccos besök i Kairo, Egypten, som är ett stopp på 

hans resa till Israel. Skildringen inleds med en ögonblicksbild från en bar i Kairo där Sacco 

genast möter polariserade åsikter om Israel-Palestina-konflikten. Efter att ha besökt Palestina 

avslutas verket när Sacco sitter på en buss på väg till Rafah-gränsen, mellan Gaza och Egypten, 

då busschauffören åker vilse och blir tvungen att be om en vägbeskrivning. Även om Sacco är 

med som både karaktär och berättare i verket, så ligger fokus främst på de yttre händelserna. 

Den berättade tiden bygger på en rad analepser som ofta anknyter till palestiniernas vittnesmål 

och ger information om karaktärer samt en historisk bakgrund till konflikten. Informationen i 

analepserna i Palestine blir därmed ett medel för att skapa en upprättelse för palestinierna 

genom att gestaltningen av dem står i kontrast till vad Sacco uppfattar som den västerländska 

och stereotypa bilden av palestinier.  

I Guy Delisles seriejournalistiska verk Chroniques de Jérusalem skildrar Delisle sin 

vardag tillsammans med sin fru och sina två barn under ett år i Jerusalem, 2008-2009. 

Chroniques de Jérusalem bygger på vardagsbetraktelser som kretsar kring Delisles roll som 

pappa och serieskapare, samt observationer av Israel som han gestaltar genom sin 

minimalistiska stil under verkets berättande tid på 334 sidor. Delisle är både berättare och 

 
78 Samtliga av de seriealbum jag studerar verk har vuxit fram ur 60- och 70-talets alternativa serietradition som 

kallas för “comix”. De alternativa serierna var riktade till vuxna och gick emot den så kallade “Comics Code” 

som etablerades 1954 och var riktlinjer för att serier skulle vara moraliska och konventionella i både innehåll 

och form. Utan denna utveckling inom seriemediet hade inte serier som Maus, och troligtvis inte heller 

Palestine existerat. Att bland annat Sacco och Pekar (Pekar var en del av comix-rörelsen) vänder sig emot den 

amerikanska hegemonin, som de menar är till fördel för Israel, är i linje med comix-traditionen. Mer om 

“comix”, se exempelvis: Joseph Witek, Comic Books as History: The Narrative Art of Jack Jackson, Art 

Spiegelman, and Harvey Pekar, Mississippi: University Press of Mississippi 1989, s. 50–51. 
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karaktär i verket, i likhet med samtliga verk som jag analyserar. Delisles position i verket är 

som utomstående, även om fokaliseringen i bild problematiserar objektiva och subjektiva 

perspektiv eftersom fokaliseringen ofta är mångtydig. Delisle är varken särskilt påläst om 

konflikten eller har en personlig koppling till den, och berättarrösten är främst hans egen 

förutom ett antal dialoger med vänner och bekanta. Vid första anblick kan Delisle ses som en 

“neutral” berättare, men vid närmare betraktelse skapas den “andre” genom bland annat 

författarens visuella gestaltning, fokalisering, samt användningen av tid och tillbakablickar.  

I intrigens inledning skildras Delisles flygplansresa till Israel där han betraktar en äldre 

man som har siffror tatuerade på underarmen, vilket antyder att mannen har suttit i 

koncentrationsläger. Under sitt år i Israel möter han både israeler och palestinier och Delisles 

verk präglas av ett makligt tempo där vardagen står i centrum. Det innebär att han bland annat 

skildrar en rad upplevelser: workshops på universitet i rollen som serietecknare, möten med 

israeler och palestinier, upplevelsen av “Operation Gjutet bly”,79 och resor till stranden i Tel 

Aviv i Israel. Berättelsen slutar i att Delisle betraktar en judisk bosättare som har tagit över en 

palestinsk byggnad, innan Delisle slutligen reser hem. 

 

 2.1. Den “andre” i bild och tid 

En viktig aspekt gällande gestaltningen av den “andre” i materialet är vilken vikt som läggs vid 

bild respektive text i analepserna och berättelsens presens. Vem gestaltas visuellt? Hur och när, 

och vad har det för effekter?  

Ett exempel på hur den “andre” skapas genom gestaltningen i tillbakablickarna är när 

Delisle får i uppdrag att resa till Hebron, en stad på Västbanken, för att göra ett seriereportage 

åt spanska MSF (organisationen “Läkare utan gränser”). I verket uttrycker Delisle inte sina 

åsikter explicit gällande konflikten, utan som karaktär och berättare håller han en distans till 

konflikten och sin omgivning vilket ger en känsla av att skildringen är objektiv. I verket finns 

det en skenbart extern fokalisering i berättandet, vilket förstärker känslan av ett objektivt 

perspektiv, men vid en närmare analys av informationen i tillbakablickarna och den komplexa 

fokaliseringen i verket blir det tydligt att Delisle skildring är allt annat än “objektiv”. 

Ett exempel på detta är när Delisle, i rollen som protagonist, besöker staden Hebron på 

Västbanken. I en extern analeps som äger rum i textrutan låter han en man som arbetar åt MSF 

– med uppdrag att bistå palestinierna – ge information om den politiska situationen i Hebron.80 

 
79 Mer om “Operation Gjutet bly”, se ovanstående avsnitt: “En kort exposé av Israel-Palestina-konflikten”. 
80 Delisle 2011, s. 144–115. 
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Den MSF-anställde mannen riktar hård kritik mot de kristna fundamentalister som ger pengar 

åt de judiska bosättarna som dagligen attackerar palestinierna och i bildrutorna ser vi hans 

ansikte gestaltat.81 Därefter berättar Delisle om den historiska bakgrunden i Hebron genom 

ytterligare en extern analeps i textrutorna. Denna tillbakablick gestaltas visuellt genom 

abstrakta, tidlösa och symboliska bilder på gravar, hus och silhuetter av människor. Samtliga 

bilder är tecknade i nyanser av brunt, även om en av bilderna har färgen röd i sig, vilken har en 

förhöjd effekt när den står i kontrast till den sepiafärgade bakgrunden och det gråfärgade nuet 

som framställs i samma uppslag.  

 

 

Fig. 1, Delisle 2013, s. 116. Copyright © Guy Delisle. 

  

Efter denna återblick, där den MSF-anställde har berättat om palestiniernas svåra situation och 

Delisle har gett information om massakrerna i Hebron, gestaltas en gata i Hebron i berättelsens 

presens. Trots att Delisle tidigare har använt röd färg för att fästa uppmärksamhet vid 

massakrerna i tillbakablicken, är det ändå de delar som berättas i presens som är mest slående 

eftersom bilderna är mer konkreta. De innehåller inte någon text vilket blir en tydlig kontrast 

gentemot den ovan beskrivna tillbakablicken. I berättelsens nutid gestaltas istället tre 

efterföljande rutor som står utan text, med en närbild på ett trådnät som sitter ovanför en gata. 

Trådnätet har satts upp som skydd mot bosättarna som har för vana att kasta skräp på palestinier 

som går förbi på gatan under dem. I den sista bilden i uppslaget syns trådnätet som är fullt av 

 
81 Delisle 2011, s. 115. 
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skräp och ser bedrövligt ut. Genom nätet står ett judiskt barn och ser ned på läsaren med tom 

blick. Dessa tre rutor skapar en känsla av närhet i och med närbilden på barnet och nätet. 

Rutorna innehåller ingen text, vilket skapar ett lugnare tempo.82  

 

 

Fig. 2, Delisle 2013, s. 119. Copyright © Guy Delisle. 

 

Att bilderna är textlösa innebär att läsaren uppmanas att fokusera på detaljerna i bilderna och 

sjunka in i känslan som skapas av att betrakta trådnätet. Läsaren får tid att tolka serieramen 

eftersom texten inte förankrar bilden, även om ramens komposition till viss del styr läsaren att 

lägga märke till de vardagliga detaljerna som antyder ett större samhällsperspektiv. Den sista 

bilden i avsnittet förmedlar en hopplöshet, eftersom barnen kan ses som en symbol för 

konfliktens nuvarande situation, men också för dess hopplösa framtid. Sekvensen står i kontrast 

till den tidigare beskrivna tillbakablicken vars information – eller bristen på den – gör den 

palestinska historien till någonting abstrakt och mindre påtagligt, vilket har en effekt av att den 

palestinska historien upplevs som distanserad. Att Delisle tidigare har låtit den MSF-anställde 

tala till fördel för palestinierna kan ses som en strategi av författaren för att implicit uttrycka 

sina sympatier för palestinierna. Även om så är fallet så har alltså dessa implicit uttryckta 

åsikter i analepsen inte en lika stark effekt som gestaltningen av det judiska barnet och 

trådnätet. Det blir nämligen avbildat i presens och skildras genom bildens direkthet, till skillnad 

från palestinierna som inte representeras i bild och försätts därmed i ett distanserat perspektiv.  

 
82 McCloud 1993, s. 95. 
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Bildernas placering är även relevanta att beakta i sammanhanget, eftersom de styr 

läsarens uppmärksamhet. Enligt Seymour Chatman har vissa platser på sidan ett naturligt 

betingat fokus: centralt, överst till vänster och nederst till höger.83 Delisles placering av 

bilderna kan därmed visa vad vi lägger märke till, och bör lägga märke till, utifrån Chatmans 

teori. Bilden med det judiska barnet och trådnätet är placerat längst ned till höger på sidan, det 

vill säga en plats för naturligt fokus. Däremot är den externa tillbakablicken, där kritik riktas 

mot bosättarna, placerad främst i översta högra hörnet på sidan vilket inte är ett naturligt 

betingat fokus för läsaren.84 Bildernas placering bidrar därmed till att skapa uppfattningen av 

den “andre” och i exemplet främjas det israeliska perspektivet framför det palestinska. 

Bilderna ovan, som gestaltar det israeliska barnet och trådnätet, är även intressanta att 

beakta i samband med fokalisering. I bilderna ser vi den verklighet som Delisle ser, samtidigt 

som vi ser berättarjaget i bild. Perspektivet komplicerar begreppen extern och intern 

fokalisering. Fokaliseringen skulle kunna beskrivas som intern i och med att den interna 

fokaliseringen i de tidigare textrutorna förankrar bilderna vilka kan tolkas som en projektion 

av Delisles upplevelse. Samtidigt kan bilderna tolkas ur ett semi-subjektivt perspektiv. Det 

semi-subjektiva perspektivet innebär att det sker en så kallad “eyeline match” där läsaren ser 

det karaktären ser, vad denne tittar på och när han ser det, vilket är ett vanligt perspektiv inom 

filmmediet men som även är applicerbart på serier.85 Genom detta semi-subjektiva perspektiv 

sker alltså en extern fokalisering av ett internt perspektiv. 

I artikeln “Focalization in Graphic Narrative” skriver Silke Horstkotte och Nancy Pedri 

om hur fokaliseringen blir komplicerad i tecknade serier. De hämtar exempel ur grafiska 

memoarer, men deras beskrivning kan även appliceras på seriejournalistiska verk: 

 

However, in graphic narrative, the autodiegetic narrator not only mediates the verbal track (by way of 

extradiegetic comments in text boxes), but usually also draws the visual track. Therefore, graphic memoir 

may introduce gaps and lags not only between the experientiality of the experiencing-I and its 

retrospective reconstruction by a narrating-I, which is necessarily tinged by the aspectuality of the latter, 

but also between the two semiotic tracks. Although aspectuality and hence focal filtering can be detected, 

it cannot always be unambiguously ascribed either to the experiencing-I or the narrating-I, even though 

these two options would result in divergent interpretations of the narrative.86 

 

 
83 Magnusson 2005, s. 33. 
84 Delisle 2011, s. 115. 
85 Edward Branigan, Narrative Comprehension and Film, London: Routledge 1992, s. 103. 
86 Horstkotte & Pedri 2011, s. 350. 
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Som Horstkotte och Pedri påpekar är fokaliseringen ofta mångtydig i tecknade serier och det 

semi-subjektiva perspektivet i bilderna ovan antyder denna komplexitet. Det semi-subjektiva 

perspektivet ger både ett realistiskt och allvetande perspektiv genom den externa 

fokaliseringen, vilket kan knytas till ett objektivt perspektiv och en dokumentär kod i verket 

som i sin tur antyder ett mer varaktigt tidsperspektiv. Samtidigt ser vi upplevelsen genom 

Delisles ögon vilket kan kopplas till ett subjektivt berättarperspektiv, där bilden kan betraktas 

som en ögonblicksbild. Israelerna presenteras därmed genom ett dubbelt tidsperspektiv när 

ögonblicksbilden även kan tolkas som representativ för konfliktens utdragna tillstånd, vilket 

ger en mer komplex bild av israelerna i seriealbumet.  

Fokaliseringen kan även kopplas ihop med Barthes begrepp denotation och 

konnotation. Om fokaliseringen är intern, stärks det subjektiva perspektivet. Detta är särskilt 

relevant inom just seriejournalistiska verk som har dokumentära och realistiska anspråk. 

Denotation kan kopplas till denna realistiska och dokumentära kod, samtidigt som den visuella 

gestaltningen i bild genomsyras av ett subjektivt perspektiv som i högre grad hör samman med 

konnotativa aspekter som värdering och ideologi. Genom det realistiska anslaget i materialet 

kan den underliggande ideologin, konnotationen, döljas. Utifrån en analys av fokaliseringen 

menar jag att närheten till det subjektiva, eller semi-subjektiva perspektivet uppmärksammas, 

vilket aktualiserar en mer kritisk läsning av verket och dess objektiva och dokumentära 

anspråk. Det innebär att även om Delisle har ambitionen att skildra konflikten ur ett objektivt 

och “neutralt” perspektiv, präglas den likväl av konnotationer som kan stävja objektiviteten i 

materialet.  

Diskussionen kring objektivitet och subjektivitet i verket hör även samman med 

stereotypa gestaltningar, vilket påverkar uppfattningen av den “andre” i verket. Visserligen är 

Delisle stundtals kritisk gentemot israelerna i verket. Exempelvis riktar Delisle kritik mot en 

judisk guide,87 han gestaltar hur en judisk man försöker att kasta sten på en bil som tillhör MSF 

eftersom de hjälper palestinierna,88 och i slutet av verket gestaltar han en judisk bosättare som 

en ytterst osympatisk karaktär.89 Delisle ironiserar ofta över israelernas beteende och 

traditioner, men de blir ändå representerade genom en rad olika karaktärer. Palestinierna blir 

däremot mer sällan gestaltade. Genom det ovan givna exemplet med trådnätet i Hebron syns 

hur Delisle inte nödvändigtvis sympatiserar med israelerna men likväl skildrar han dem, till 

skillnad från palestinierna som i högre grad blir representerade av västerländska karaktärer. 

 
87 Delisle 2011, s. 155. 
88 Delisle 2011, s. 252. 
89 Delisle 2011, s. 333. 
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Delisles gestaltning av israeler kan tänkas höra samman med en tradition av judiska 

nidbilder, att judar ofta har gestaltats som karikatyrer med stereotypa utseenden och 

karaktärsdrag. I verket American Jewish History skriver John J. Appel om hur judiska nidbilder 

har skapats inom amerikanska tecknade serier mellan år 1820–1914. De judiska karaktärerna 

framställdes ofta med stereotypa drag: de var oärliga, snåla, etcetera.90 Appel menar att en 

anledning till att stereotyperna skapades beror på att serier inte främst är en konstform som 

grundar sig på observationer av verkliga människor, utan snarare på sociala aspekter som 

motiv, språk och fördomar: “They [comics’] inevitably reduced complex economic, social and 

political issues to simplified situations, to stereotypes and concentrated symbols.”91 Det 

material Appel utgår från är visserligen inte samtida och seriejournalistiska verk skiljer sig från 

“vanliga” serier genom att serieskaparna arbetar med just observationer av verkliga människor 

och situationer. Samtidigt tecknar serieskaparen sällan i händelsens “nu” och till skillnad från 

exempelvis fotografen skapas istället bilderna i efterhand. Därmed bygger också de 

seriejournalistska verken till stor del på serieskaparnas förutfattade meningar av konflikten och 

dess parter. 

Delisle använder sig alltså av etablerade stereotyper i seriealbumet, om än omedvetet. 

Israelerna gestaltas ofta med karaktäristiska, judiska attribut i verket. Ett exempel på detta är 

när Delisle berättar om hur en rabbin har kandiderat till ett kommunalval. I valkampanjen 

använde rabbin sig av ett tecknat självporträtt istället för ett fotografi, varpå Delisle 

kommenterar: “Hans PR-chef hade nog övertalat honom att inte använda ett foto. Det kan man 

förstå, för i verkligheten såg han ut såhär:”,92 varpå vi ser en mer detaljerad, tecknad bild av 

rabbin. Kommentaren är uppenbart skämtsam, men kommentarens slagkraft bygger också på 

att läsaren ska bli chockerad över hur osympatisk rabbin i själva verket ser ut vilket förutsätter 

läsarens förmodade negativa konnotationer om den gestaltade rabbin.  

 

 
90 John J. Appel, “Jews in American Caricature: 1820–1914”,  

American Jewish History, The Johns Hopkins University Press, september 1981: vol. 71: 1, JSTOR, 

www.jstor.org/stable/23882007, (2020-04-22), s. 104. 
91 Appel 1981, s. 106. 
92 Delisle 2011, s. 143. 

http://www.jstor.org/stable/23882007


27 

 

 

Fig. 3, Delisle 2013, s. 143. Copyright © Guy Delisle. 

 

Visserligen finns det även en tradition av stereotypa gestaltningar av araber och särskilt 

muslimer, se exempelvis kontroversen med exempelvis Lars Vilks och Charlie Hebdo-

attentatet.93 Samtidigt har just palestinierna en annan position i västerländsk media där de ofta 

har anonymiserats, och genom den visuella gestaltningen i Chroniques de Jérusalem bekräftas 

deras redan etablerade position av anonymitet och utsatthet. Därmed kan det ses som att Delisle 

skildrar israelerna och palestinierna utifrån redan etablerade stereotyper, vilket har effekten av 

att både palestinierna och israelerna tillskrivs en position som den “andre” i relation till den 

västerländske betraktaren, Delisle.  

Att Delisle stundtals använder sig av stereotyper i sin gestaltning kan även bero på hans 

position som berättare. Delisle skildrar sin omgivning ur en “etisk” position, vilket innebär att 

han skildrar samhället från ett utomstående perspektiv. Etiskt perspektiv har i det här 

sammanhanget ingenting att göra med etik, utan är ett begrepp inom antropologin som handlar 

om vilket perspektiv som används för att beskriva världen och livet.94 Det står i kontrast till ett 

“emiskt” perspektiv som beskriver världen “inifrån”, med de “inföddas” perspektiv.95 Det 

emiska perspektivet är visserligen problematiskt, eftersom det kan verka omöjligt att till fullo 

beskriva världen utifrån någon annans perspektiv. Samtidigt innebär Delisles etiska perspektiv 

att berättaren aldrig kommer nära de karaktärer som skildras, vilket gör att stereotyper kan 

tänkas ligga närmare till hands när Delisle tecknar.  

 
93 Konstnären Lars Vilks väckte stor debatt med sina muslimska karikatyrer i Nerikes Allehanda år 2007. 

Charlie Hebdo-attentatet ägde rum i Paris 2015 och var en reaktion på den franska, satiriska tidskriften Charlie 

Hebdo, som hade publicerat satirteckningar av muslimer.  
94 Björklund & Hannerz 1983, s. 8–9. 
95 Ibid. 
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Jag har nu visat hur den “andre” skapas i Chroniques de Jérusalem genom en analys av 

gestaltning, fokalisering och perspektiv i tillbakablickar, samt hur dessa kontrasterar mot 

gestaltningen i berättelsens presens. Som berättare försöker Delisle att förhålla sig objektiv till 

konflikten, vilket bland annat manifesteras genom hans sparsamma kommentarer kring och 

brist på emotionella reaktioner i samband med konfliktbundna händelser. Samtidigt finns det 

en mångtydighet i fokaliseringen som komplicerar objektiviteten i verket, vilket framkommer 

i Delisles användning av redan etablerade stereotyper. 

 

2.2. Seriejournalistik och subjektivitet 

I Chroniques de Jérusalem används ofta en kombination av extern och intern fokalisering i bild 

och text, men vid ett tillfälle i materialet får vi en unik inblick i Delisles inre genom intern 

fokalisering i bild. Avsnittet är relevant att kommentera eftersom det är en av få bilder där 

Delisle känslor gestaltas och jag menar att han i avsnittet positionerar sig själv i relation till 

traditionell journalistik vilket hör samman med uppfattningen av den “andre”.  

I avsnittet skildras när Delisle får ett erbjudande att resa till en kulle vid gränsen till 

Gaza tillsammans med en grupp journalister.96 De vill få en närmare titt på kriget som har 

utbrutit i Gaza och som går under namnet “Operation Gjutet bly”. När Delisle får erbjudandet 

att resa till Gaza gestaltas fem serierutor, utan text, där vi får se Delisles reaktion på erbjudandet 

genom intern fokalisering i bild. Han föreställer sig hur han skulle stå tillsammans med en 

grupp fotograferande journalister och betrakta krigszonen. Denna visualisering av journalister 

som i princip drar nytta av krigets händelser ter sig osmaklig, vilket vi som läsare förstår blir 

anledningen till att Delisle slutligen tackar nej till Gaza-resan. Genom den interna 

fokaliseringen i bild får vi både en förståelse för Delisles beslut, men också en insikt i hur 

Delisle betraktar sig själv i förhållande till traditionell journalistik.  

 

 
96 Delisle 2011, s. 164. 
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Fig. 4, Delisle 2013, s. 164. Copyright © Guy Delisle. 

 

Sekvensen ovan blir en manifestation av Delisles positionering där han tar avstånd gentemot 

de andra journalisterna. I sitt verk skildrar han inte krigets sensationella händelser utan 

vardagen i Israel där konflikten är ett underliggande tema, och han tecknar istället för att 

fotografera. Även om det finns flera olikheter mellan Delisle och den övriga journalistkåren så 

menar jag att avsnittet avslöjar hur Delisle duckar för en kritisk reflektion kring sin roll som 

serieskapare. Genom denna okritiska hållning av Delisle framställs hans verk som en objektiv 

återgivelse av platsen och konflikten. Visserligen skapar själva medieformen en medvetenhet 

kring mediets begränsningar, vilket gör läsaren mer uppmärksam kring verkets anspråk på 

sanning och objektivitet.  

Hillary Chute menar att serier passar särskilt bra för att skildra just konflikter, bland 

annat eftersom en medvetenhet kring själva seriens begränsningar skapas genom att mediet 

uppmärksammar akter av perception och betraktande både innanför och utanför ramarna.97 

Även om serieformatet antyder att verket präglas av subjektivitet, menar jag att alltså att Delisle 

undgår en kritisk blick genom att inte kommentera sin position som serieskapare, vilket i 

förlängningen har betydelse för hur den “andre” gestaltas. Att Delisle tar avstånd från den 

traditionella journalistiken kan ses som en strategi för att istället upplyfta sig själv, eftersom 

han i avsnittet skiljer sig från de osympatiska och sensationssökande journalisterna. Samtidigt 

betecknas verket ofta som just seriejournalistiskt.98 Utefter följande beskrivning av 

seriejournalistik uppfyller också Delisles verk definitionen av genren: “We define comics 

journalism as non-fictional sequential art that uses a combination of visual and verbal signs – 

 
97 Chute 2016, s. 70.  
98 Både Guy Delisle, Joe Sacco och Sarah Glidden nämns som skapare av seriejournalistiska verk i följande 

verk: Kent Worcester, “Journalistic Comics”, The Routledge Companion to Comics, Frank Bramlett, Roy T. 

Cook, Aaron Meskin (red.), Routledge: New York 2017, s. 141. 
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images and texts – in order to cover fact-based news, whether print or online, respectively, 

digital. The communicative function is to inform by narrating, describing, and explaining, and 

in doing so to contribute to shaping the public opinion [...].”99 Även om Delisle inte 

nödvändigtvis gestaltar nyheter i strikt bemärkelse visar hans realistiska anslag och Israel-

Palestina-konflikten som underliggande tematik att verket kan definieras som 

seriejournalistiskt. 

Seriejournalistiken skiljer sig visserligen från den traditionella journalistiken eftersom 

den otvetydigt går emot objektivitet genom att bilden är en tydlig skapelse av ett subjekt. I 

artikeln “Authenticity in Comic Journalism: Visual Strategies for Reporting Facts” påpekar 

artikelförfattarna Weber och Rall att även om text och citat i seriealbum är korrekta så blir 

textens autenticitet ifrågasatt när den kombineras med bilden. Weber och Rall skriver: “The 

text in the context of sequential graphic storytelling cannot be isolated from the meaning it 

takes on in a synthesis with the image(s) it explains or comments on.”100 Istället för att hävda 

att seriejournalistiken strävar efter objektivitet kan den beskrivas som en annan typ av 

journalistik där formen utmanar antaganden om objektivitet. I artikeln “Drawing on the Facts: 

Comics Journalism and Critique of Objectivity” kommenterar Sacco seriejournalistikens 

potential: “The form of comics thus has the potential [...] for a very different kind of journalism. 

By drawing attention to mediation, comics journalism implicitly challenges journalists’ 

standard claims that they just report facts.”101  

Att Delisle tar avstånd från de andra journalisterna i sekvensen ovan är därmed både 

korrekt och samtidigt problematiskt eftersom han agerar inom en genre som bygger på en typ 

av journalistik, även om den skiljer sig från traditionell journalistik. Dagens journalistik är 

visserligen inte lika likriktad som tidigare och den existerar i en stor variation av form och 

innehåll. Likväl finns det än idag konventioner och idéer om objektivitet som präglar den 

etablerade journalistiken. Seriejournalistiken kan snarare liknas vid rörelsen “New Journalism” 

som nådde sin kulmen under 60-talet. “New Journalism” var en idé om en ny typ av journalistik 

som gick mot den etablerade journalistiken på olika sätt. Inom den nya journalistiken 

rapporterades det ofta om händelser och fenomen som hamnade i skuggan av “mainstream”-

 
99 Weber & Rall 2017, s. 379. 
100 Weber & Rall 2017, s. 378. 
101 Isabel McDonald, “Drawing on the Facts: Comics Journalism and Critique of Objectivity”, The Comics of 

Joe Sacco: Journalism in a Visual World, Daniel Worden (red.), Mississippi: University Press of Mississippi 

2015, s. 62. 
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media,102 och för den “nya” journalisten var det viktigt att fakta förmedlades genom 

skönlitterära tekniker samt att journalistens personlighet och röst framskrevs.103 Enligt Tom 

Wolfe kan “New Journalism” definieras utifrån fyra punkter:  

 

● Scene-by-scene construction, telling the story by moving from scene to scene and 

resorting as little as possible to sheer historical narrative. 

● Witness [to] the scenes in other people’s lives as they took place – and record[ing] the 

dialogue in full. 

● Third-person point of view, the technique of presenting every scene to the reader 

through the eyes of a particular character, giving the reader the feeling of being inside 

the character’s mind and experiencing the emotional reality of the scene as he 

experiences it. 

● Recording of everyday gestures, habits, manners [...] and other symbolic details that 

might exist within a scene.104 

 

Dessa fyra punkter stämmer väl överens med seriejournalistiken, även om det finns vissa 

skillnader. Samtliga seriealbum som jag analyserar är indelade i kapitel med olika scener som 

implicerar ett visuellt utvecklande av narrativet. Även om dialogerna inte alltid är fullt 

återgivna bygger materialet på nära betraktelser av karaktärer och händelser i verket. Angående 

den tredje punkten, att presentera varje scen genom karaktärernas perspektiv, så skildras oftast 

karaktärernas känslor inte genom text, utan gestaltas istället i bild. Slutligen skildras detaljer i 

materialet som ofta får en symbolisk mening. I exempelvis Joe Saccos Palestine täcks varje 

sida av en myriad av detaljer där smutsig lera, skräp och butiksskyltar gestaltas för att skapa 

ett realistiskt anslag och kan ses som symboler för palestiniernas utsatthet. Även om Guy 

Delisles bilder är tecknade i enkel stil så gestaltas ofta detaljer och kuriosa om vardagslivet i 

Chronique de Jérusalem som kan ses som symboler för konfliktens närvaro i Israels vardagsliv. 

I artikeln “Comics Journalism: Towards A Definition” påpekar Kenan Koçak att 

likheterna mellan “New Journalism” och seriejournalistik är slående, varav den största 

 
102 Kenan Koçak, “Comics Journalism: Towards a Definition”, International Journal of Humanities and 

Cultural Studies, 2017: vol. 4:3, http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index, Bilecik Şeyh Edebali University, 

s. 187. 
103 John Hollowell, Fact & Fiction: The New Journalism And the Nonfiction Novel, Chapel Hill: The University 

of North Carolina Press 1977, s. 22. 
104 Tom Wolfe, “Seizing the Power”, The New Journalism, Tom Wolfe, E. W Johnson (red.), New York: Harper 

& Row Publishers 1973, s. 31–32. 

http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index


32 

 

skillnaden är det visuella stödet som seriejournalistik ger genom bilderna.105 Därutöver behöver 

seriejournalistiska skapare, som exempelvis Guy Delisle, inte tvinga fram ett “jag” i 

skildringarna eftersom de redan är inkluderade som karaktärer och berättare i de 

seriejournalistiska verken.106 “New Journalism” nådde sin höjdpunkt inom ett decennium, men 

dess efterverkningar lever kvar inom seriejournalistiken och inte minst inom traditionen av 

alternativa serier som ju också etablerades under 60-talet.107 Samtidigt verkar Guy Delisle inte 

infinna sig i denna tradition av “New Journalism” i lika hög grad som exempelvis Joe Sacco 

gör. Delisle reflekterar inte över sin egen position i verket, som visats genom bilderna ovan 

med den interna fokaliseringen. Det innebär att Delisle inte uppfyller den potential Sacco talar 

om, det vill säga potentialen att utmana den etablerade journalistikens devis om objektivitet, 

att journalisterna “bara rapporterar fakta”.108 Genom sin “etiska” position skapar Delisle en 

distans till den gestaltade konflikten och därmed upprätthåller han ett status quo när han 

förespråkar den etablerade journalistiken och därmed även den västerländska, traditionella 

synen på objektivitet vilket undergräver möjligheterna för en mer nyanserad syn på den 

“andre”.  

 

2.3. Allochronism och det etiska perspektivet 

Analepser sker både i bild och i text i Chroniques de Jérusalem. Jag har tidigare diskuterat den 

visuella gestaltningen och stereotypiseringen i samband med analepser, men finns det ett 

återkommande mönster gällande vem som gestaltas i vilken tid? Vems berättarperspektiv 

framställs i tillbakablickarna och vilka konsekvenser får det för framställningen av den “andre” 

i verket?  

I artikeln ”‘Black Skins’ and White Masks: Comic Books and the Secret of Race” 

skriver Mark Singer om hur serier än idag ofta använder sig av stereotyper, även om det sker 

mer eller mindre explicit: “[...] comics still perpetuate stereotypes, either through token 

characters who exist purely to signify racial clichés or through a far more subtle system of 

absence and erasure that serves to obscure minority groups even as the writers pay lip service 

to diversity.”109 I Chroniques de Jérusalem använder Delisle sig av stereotyper genom vad 

Singer beskriver vara ett mer subtilt system av frånvaro, vilket manifesteras genom den visuella 

 
105 Koçak 2017, s. 190. 
106 Koçak 2017, s. 191. 
107 Witek 1989, s. 50–51. 
108 McDonald 2015, s. 62. 
109 Marc Singer, “‘Black Skins’ and White Masks: Comic Books and the Secret of Race”, African American 

Review, 2002: vol. 36:1, The Johns Hopkins University Press, JSTOR, https://www.jstor.org/stable/2903369 

(2020-04-27), s. 118. 
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gestaltningen av palestinier. Detta sker även genom användningen av tid, eftersom Delisle ofta 

försätter palestinierna i historisk tid genom tillbakablickar. Johannes Fabian beskriver en 

tidsmässig distans med hjälp av begreppet “allochronism”. Fabian skriver att västvärlden oftast 

skildrar den “andre” som perifer, inte bara utifrån en avlägsen plats, utan också i en avlägsen 

tid för att skapa distans både geografiskt och tidsmässigt.110  

Ett exempel på allochronism är i ett avsnitt där en vän till Delisle berättar om en incident 

med en palestinsk kvinna. Den palestinska kvinnan, som är klädd i slöja, blir tvungen att klä 

av sig och även ta av sig sin slöja eftersom israeliska säkerhetsvakter misstänker att hon är en 

självmordsbombare.111 Händelsen skildras genom en analeps i både bild och textruta där vi får 

se hur den slöjklädda kvinnan tvingas att ta av sig slöjan. Sekvensen är tecknad i sepia, till 

skillnad från bilderna i presens som är i gråskala. Färgvalet beror antagligen på att Delisle vill 

synliggöra skillnaden mellan tidsperioderna. Samtidigt skapar färgvalet i tillbakablicken en 

känsla av att händelsen är tydligt avskild från nuet, en del av det förflutna likt ett gammalt 

solblekt fotografi, vilket skapar en distans till den dramatiska händelsen.  

 

 

Fig. 5, Delisle 2013, s. 60. Copyright © Guy Delisle. 

 

Bildens konnotationer försätter kvinnan i en främmande tid utan koppling till berättelsens “nu”, 

vilket bidrar till att skapa en distans till den palestinska kvinnan. Bilden är en extern analeps 

men fokaliseringen i bild är mångtydig. Beroende på hur vi tolkar gestaltningen kan bilden ses 

som en extern fokalisering av händelsen, där Delisle skildrar händelsen från ett allvetande 

perspektiv och där texten förankrar bilden. Samtidigt kan bilden beskrivas utifrån en intern 

 
110 Fabian 1983, s. x–xiv. 
111 Delisle 2011, s. 60. 
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fokalisering, där bilden är en visuell gestaltning av Delisles tolkning av skeendet. Här är bildens 

placering relevant, eftersom visualiseringen av händelsen avbildas ovanför karaktärernas 

huvuden, vilket indikerar en intern fokalisering i bild. Om vi tolkar bilderna ur ett internt 

fokaliseringsperspektiv, blir det desto tydligare hur Delisles egen ideologi genomsyrar bilden 

eftersom han tydligt försätter kvinnan i förgången tid genom den visuella gestaltningen. 

Denna typ av visuella tillbakablickar återkommer i verket och dessa återblickar skildrar 

oftast palestinier. Ytterligare ett exempel är i ett avsnitt där Delisle befinner sig i den arabiska 

stadsdelen Beit Hanina, som är den östra delen av Jerusalem. Genom en tillbakablick gestaltas 

en anekdot som handlar om de arabiska kvinnornas tillvaro. I anekdoten berättas det att det 

bara finns en simbassäng för kvinnor i staden och när ägaren till bassängen dyker upp bildas 

panik eftersom de snabbt måste klä sig i passande klädsel, inklusive slöja.112 I en annan 

tillbakablick gestaltar Delisle en anekdot om när en palestinsk man blir mördad av “en jude 

som bestämt sig för att döda alla palestinier”.113 Israeler och judar skildras istället oftast i 

berättelsens presens. Jag har tidigare påpekat att palestinierna ofta anonymiseras i 

gestaltningen, och när de väl skildras är det alltså främst genom tillbakablickar vilket skapar 

en tidsmässig distans till palestinierna vilket bekräftar deras etablerade position som den 

“andre”.  

I ett avsnitt blottas även hur Delisle utgår från en stereotyp bild av Orienten då han 

besöker ett museum som visar en trämodell av den heliga gravens kyrka som den ottomanske 

sultanen hade fått i gåva. Delisle betraktar trämodellen och “försöker fixera den i minnet”,114 

varpå vi ser bilden nedan. 

 

 
112 Delisle 2011, s. 16. 
113 Delisle 2011, s. 297. 
114 Delisle 2011, s. 222. 
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Fig. 6, Delisle 2013, s. 222. Copyright © Guy Delisle. 

 

Texten förankrar bilden som visar Delisles inre vision när han försöker att fixera bilden i 

minnet. Genom den interna fokaliseringen i den visuella gestaltningen manifesteras hur Delisle 

utgår från en stereotyp bild av Orienten, återigen genom att araber försätts i en förfluten tid. 

Detta tidsmässiga förhållande innebär även att palestinierna blir objekt som observeras och 

beskrivs istället för att vara en interlokutör, vilket även tidigare Said har påpekat som en strategi 

för att skapa den “andre”.115 Därmed blir den som observeras – palestinierna – ett statiskt 

objekt. Detta förhållande till tid kopplas till den “andres” tid som därmed blir orörlig vilket 

enligt Fabian skapar en så kallad “denial of coevalness”, det vill säga “a persistent and 

systematic tendency to place the referent(s) of anthropology in a time other than the present of 

the producer of anthropological discourse.”116  

Förutom att palestinierna blir försatta i en annan tid i seriealbumet är det även relevant 

att undersöka vem som får tala i skildringen. Som Said har påpekat är frågorna om vem som 

talar, varför och till vem, centrala i den postkoloniala analysen. Said menar att den “andres” 

historier, traditioner, samhällen och texter antingen ses som svar på västerländska initiativ, och 

därför blir passiva, eller som kulturområden som tillhör “infödda eliter”.117 I ett flertal 

tillbakablickar omtalas palestinierna i textrutan och de får därmed inte en egen röst, utan deras 

ord återberättas av Delisle. Detta är ett återkommande drag i verket, eftersom Chroniques de 

Jérusalem framförallt skildras genom Delisles berättarperspektiv, men likväl har det effekt på 

hur den “andre” skapas i verket. Utifrån Spivaks teori om att den subalterna inte får tala riktar 

 
115 Landström 2001, s. 26. 
116 Fabian 1983, s. 31. 
117 Landström 2001, s. 29. 
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Jimmy Johnson kritik mot Delisles Chroniques de Jérusalem, eftersom han menar att den 

subalterna inte får tala i seriealbumet.118 Jag är benägen att hålla med om Johnsons kritik, även 

om jag menar att Johnson använder begreppet “subaltern” alltför brett. Spivak själv kritiserar 

en alltför bred användning av begreppet.119 Hon beskriver den “subalterna” för att beskriva 

dubbelt förtryck, vilket inte nödvändigtvis kan appliceras på Delisles gestaltning av palestinier 

som grupp. 

Johnson ger ett exempel på hur palestinier tystas i verket: Delisle besöker en palestinsk 

stad hela fyra gånger, men enbart under det första besöket är palestinierna tillåtna att delta i 

berättandet av sin egen historia.120 Särskilt ofta är det palestinierna som blir talade för i verket, 

exemplifierat bland annat genom den tidigare analepsen med den MSF-anställde mannen som 

berättar palestiniernas situation i Hebron med sina egna ord. Denna aspekt är lätt att undgå 

eftersom Delisles berättarperspektiv vid första anblick verkar “neutralt” och objektivt, som 

tidigare påpekats. Denna skenbara objektivitet, som skapas genom bland annat ett etiskt 

perspektiv, är problematisk eftersom den tyder på ett typiskt västerländskt perspektiv. Shehla 

Burney kritiserar det västerländska perspektivet och dess neutralitet genom Saids teoretiska 

ramverk: 

 

It is noteworthy that Said consistently emphasizes the words “us”, “we”, and “our” to show how we 

normalize all concepts according to “our” Western, Eurocentric perspective as being “universal” and 

“normal”, and opposed to any other way of seeing. “We” not only represent but also speak for the Other, 

appropriating and negating the subaltern voice. Indeed, “we” are the writers of history, architects of grand 

narratives, and the tellers of stories.
121 

 

Som Burney påpekar i citatet ovan så kan Delisles förmodade neutralitet ses som ett uttryck 

för ett traditionellt västerländskt perspektiv som till synes är “universellt” och “normalt”. Det 

är i själva verket en strategi för att skapa den “andre” och förtrycka dennes röst och narrativ. I 

Chronique de Jérusalem skildras visserligen den historiska kontexten oftast genom en analeps 

i textrutan och med bild i presens, vilket innebär att historia och nutid kan existera parallellt 

och samverka för att skapa en bred förståelse av konflikten. Samtidigt misslyckas Delisle med 

att skapa en nyanserad skildring, exemplifierat genom den visuella gestaltningen i 

 
118 Johnson 2012. 
119 Leon de Kock, “Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: New Nation Writers Conference in South 

Africa”, ARIEL: A Review of International English Literature, 1992: 23:3, 

http://jan.ucc.nau.edu/~sj6/Spivak%20Interview%20DeKock.pdf, (2020-04-24), s. 45. 
120 Johnson 2012. 
121 Burney 2012, s. 31. 

http://jan.ucc.nau.edu/~sj6/Spivak%20Interview%20DeKock.pdf
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tillbakablicken och Delisles monologiska berättarperspektiv. Dessa aspekter är särskilt viktiga 

när just Israel-Palestina-konflikten gestaltas, eftersom det är en pågående konflikt. 

I verket Comics as History, Comics as Literature skriver Lynda Goldstein om 

problematiken med att skildra pågående konflikter eftersom det inte finns någon tydlig 

skiljelinje mellan ett “då” och ett “nu”. Goldstein kommenterar: “Because the political, social, 

cultural, and economic reverberations of the event are not only in the past but also in our 

individual and collective memories, we are not only still living them in the present time but 

also living with their ramifications in the present and future.”122 En gestaltning av Israel-

Palestina-konflikten är därmed problematisk eftersom det är en konflikt som redan är vida 

representerad. Enligt Goldstein är utmaningen “to represent the over represented, the over 

determined with meaning.”,123 och samtidigt skilja mellan ett “vi” och ett “dem” i 

gestaltningen.124 Ett etiskt perspektiv kan visserligen ge en distans till konflikten och Delisles 

position som berättare och karaktär skiljer tydligt mellan ett “vi” och ett “dem”. Samtidigt är 

det denna distans som bekräftar israelernas och palestiniernas redan etablerade roller där 

särskilt de palestinska rösterna tystas. Det etiska perspektivet innebär även att Delisle möjliggör 

att palestinierna i högre grad skildras i en avlägsen tid, eftersom han sällan interagerar med 

dem. Som Goldstein påpekar är Israel-Palestina-konflikten en pågående konflikt och genom att 

Delisle bidrar till att försätta palestinierna i kategorin den “andre”, så blir hans gestaltning mer 

än enbart en kommentar eller betraktelse av det förflutna. Han bidrar även till omvärldens syn 

på den pågående konflikten, och därmed är han en del av att också skapa historien där den 

“andres” position etableras. 

 

2.4. Stilisering och stereotypisering 

Begreppet allochronism är även relevant att diskutera i samband med Harvey Pekar och JT 

Waldmans användning av stilisering i Not the Israel My Parents Promised Me. Harvey Pekar 

argumenterar för palestiniernas sak och riktar hård kritik mot judar och sionister, men hur och 

när gestaltas i själva verket palestinier och araber i verket?125 

Analepserna har varit något av ett undantag i det material jag hittills har analyserat, 

medan de bär i princip hela berättelsen i Not the Israel My Parents Promised Me. Det beror på 

 
122 Lynda Goldstein, “Graphic/Narrative/History”, Comics as History, Comics as Literature: Roles of the Comic 

Book in Scholarship, Society, and Entertainment, Annessa Ann Babic (red.), Maryland: Fairleigh Dickinson 

University Press 2013, s. 127. 
123 Goldstein 2013, s. 128. 
124 Ibid. 
125 Harvey Pekar växlar mellan att beskriva judar och israeler samt araber och palestinier i materialet, jag vill 

poängtera att jag i analysen utgår från Pekars benämningar i seriealbumet. 
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att seriealbumet bygger på tillbakablickar både i Pekars personliga berättelse och i de rigorösa 

historieskildringarna som är verktyg för att förstå konfliktens situation som Pekar uttrycker det: 

“[...] you gotta look at the big picture, including the old stuff, to wrap your head around what’s 

going on today.”126 Tillbakablickarna i Not the Israel My Parents Promised Me har som syfte 

att kontextualisera dagens konflikt. Den visuella gestaltningen i dessa historiska återblickar är 

särskilt relevant att undersöka eftersom den så tydligt bidrar till att skapa den “andre”.  

En intressant aspekt gällande den visuella gestaltningen är att bilderna i de historiska 

tillbakablickarna är tecknade i en stil som skiljer sig från bilderna i berättelsens presens; ju 

närmare berättelsens presens, desto mer realistiskt tecknad är bilden. Ett exempel på denna typ 

av visuell gestaltning är när den bibliska förankringen av den judiska historien skildras.127 

Bilderna i avsnittet är abstrakta och mer minimalistiska än övriga bilder i verket och de skapar 

konnotationer till forntida symboler. Genom avbyte mellan bild och text förstärks kopplingen 

mellan textrutan i analepsen och bilderna som innehåller bibliska konnotationer. Denna typ av 

gestaltning återkommer i de många tillbakablickar som skildrar historiska händelser. Även om 

bilderna speglar den historiska tiden så abstraherar bilderna även historieskildringen. 

Därigenom skapas en distans till historien eftersom dessa visuella analepser inte innehåller 

några närbilder och inte heller några visuella detaljer som gör historien levande. Distansen 

förstärks ytterligare eftersom analepsen och fokaliseringen i bild är extern, vilket ger en känsla 

av objektivitet eftersom den är mindre tydligt knuten till Pekars berättarperspektiv och 

berättelsens presens.  

Jag har tidigare nämnt att en stark stilisering har effekten att den ger ökad identifikation 

utifrån Scott McClouds teori.128 McCloud förespråkar “amplification through simplification”, 

vilket innebär att en serieskapare kan förstärka mening på ett sätt som realistisk konst inte kan 

göra.129 Genom stiliseringen bör alltså de historiska fragmenten vara mer relaterbara, men 

McClouds teori tål att problematiseras. McCloud undviker att diskutera bland annat rasistiska 

stereotyper som sammanfaller med den stilisering han menar skapar en högre möjlighet till 

identifikation. Vad innebär denna stilisering och vad har den för effekter i verket?  

De historiska bilderna i Not the Israel My Parents Promised Me är så pass starkt 

förknippade med bland annat forntida symbolik vilket gör att historien framställs som något 

som enbart tillhör det förflutna, utan starkare kopplingar till dagens konflikt vilket motsäger 

 
126 Pekar 2014, s. 15. 
127 Se exempelvis s. 16–24 i seriealbumet. 
128 Ernst 2017, s. 29. 
129 McCloud 1993, s. 30–31. 
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verkets syfte att upplysa läsaren och sammanlänka konfliktens “nu” och “då”. Stiliseringen är 

här särskilt relevant att beakta som ett medel för att skapa den “andre” i verket, eftersom jag 

menar att en högt stiliserad bild också hör ihop med en viss grad av stereotypisering. Will 

Eisner uttrycker det på följande sätt: “It’s [comics] drawings are a mirror reflection, and depend 

on the reader’s stored memory of experience to visualize an idea or process quickly. This makes 

necessary the simplification of images into repeatable symbols. Ergo, stereotypes.”130 

Stereotyper är därmed en naturlig följd av ett medium som kräver att läsaren snabbt processar 

visuell information.  

Ett av få tillfällen då araber överhuvudtaget skildras är när de tecknas stereotypt genom 

starkt stiliserade bilder. Avsnittet innehåller en genomgång av islams begynnelse från år 610 

när Mohammed börjar att kommunicera med ängeln Gabriel, till 1000-talets korståg där 

korsriddarna hade som syfte att befria Jerusalem. Genom en extern analeps i bild och text 

skildras islams tidiga historia i syfte att ge en historisk bakgrund till konflikten. På en helsida 

gestaltas araberna som en hotfull hord av män i turbaner, utan några tydliga skillnader i de 

tecknade ansiktsdragen.131  

 

 

Fig. 7, JT Waldman 2014, s. 58. Copyright © JT Waldman. 

 
130 Andrew J. Kunka, “Comics, Race and Ethnicity”, The Routledge Companion to Comics, Frank Bramlett, Roy 

T Cook, Aaron Meskin (red.), New York: Routledge 2017, s. 277. 
131 Pekar 2014, s. 58. 
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Serieformatet indikerar visserligen rörelse genom det sekventiella berättandet, vilket skulle 

kunna främja en komplex gestaltning av konflikten. Ellen Rosner Feig skriver:  

 

Using image and text to relate a specific event, to freeze a moment, or to confront a traumatic experience, 

graphic novels allow the reader to produce meaning as they move through the work. By deliberately 

placing images and text in a defined sequence, the graphic novelist creates a sense of time moving, a 

sense of transformation and change. [...] the graphic novel can be considered an excellent medium in 

which to explore complicated, difficult issues including those surrounding the Israeli-Palestinian 

conflict.132 

 

Även om seriemediet alltså kan främja en känsla av förändring och progression genom det 

sekventiella berättandet, innebär gestaltningen i Not the Israel My Parents Promised Me att de 

historiska tillbakablickarna åtskiljs från berättelsens presens. Bildens externa 

fokaliseringspersektiv och dess starka stilisering skapar en distans mellan den historiska 

tillbakablicken och berättar-jagets “nu” i seriealbumet. Det innebär att allochronism uppstår, 

eftersom skildringen inte bara skapar en geografisk distans till den “andre”, utan även en 

tidsmässig distans, vilket innebär att araberna gestaltas som objekt istället för ett subjekt.133 

Genom en granskning av analepserna synliggörs därmed hur den ”andre” skapas genom 

tidsperspektivet. 

Även om Pekar riktar hård kritik gentemot Israel i texten, så skildras inte araber eller 

palestinier överhuvudtaget i bild, förutom i några få undantag när de gestaltas genom 

stereotypiserande bilder som i exemplet ovan. Palestinierna gestaltas inte heller visuellt i 

berättelsens presens, utan presenteras alltså enbart i historisk tid genom en historieskrivning 

som är begränsad till främst ett judiskt perspektiv. Visserligen består verket till stor del av 

analepser, vilket skulle kunna motivera att palestinierna enbart gestaltas i förfluten tid och 

tillbakablickar. Det har även att göra med Pekars etiska perspektiv, eftersom Pekar aldrig möter 

palestinier i berättelsen vilket skapar en distans till dem. Men här finns också en skillnad mellan 

hur och när araberna skildras eftersom de representeras visuellt i en mycket avlägsen tid. 

I exemplet ovan skildras en avlägsen historieskrivning, cirka 600 år v.t. Israeler och 

judar gestaltas istället vid olika tidpunkter, även i tillbakablickar som ligger närmare vår tid. 

De får en mer heterogen representation eftersom de gestaltas i både analepser som skildrar 

 
132 Ellen Rosner Feig, “Trauma in Gaza: The Israeli-Palestinian Conflict through the Eyes of the Graphic 

Novelist”, Visualizing Jewish Narrative: Jewish Comics and Graphic Novels, Derek Parker Royal (red.), 

London: Bloomsbury 2016, s. 186. 
133 Fabian 1983, s. 85–86. 
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Pekars barndom och i de analepser som gestaltar längre historiska perspektiv. Det judiska 

perspektivet representeras även av Pekar själv i egenskap av karaktär och berättare. Han tar 

visserligen avstånd från sin judiska identitet eftersom han menar att israelernas agerande är 

förkastligt: “not only immoral but also self-destructive”,134 och han blir därmed även kritiserad 

av andra judar eftersom han är “disloyal to the jewish cause.”135  

Även om Pekar menar att han introducerar ett nytt perspektiv genom att han är en jude 

som är kritisk gentemot Israel, så blir ett judiskt perspektiv likväl gestaltat, problematiserat och 

mer nyanserat till skillnad från det palestinska perspektivet. Visserligen är det en omöjlig 

uppgift att skildra historien genomgående och “korrekt”. När Pekars trovärdighet ifrågasätts av 

JT Waldman så erkänner Pekar att samtliga skildringar är partiska: “Find me a textbook or 

newscaster who isn’t biased.”136 Även om Pekar är öppen med att hans skildring är partisk och 

subjektiv, så verkar Pekar och JT Waldman omedvetna om hur berättarperspektivet och 

gestaltningen av palestinierna i själva verket bidrar till att skapa en stereotyp bild av 

palestinierna som förstärker deras position som den “andre”.  

Ett syfte med seriealbumet är att förändra etablerade åsikter kring konflikten genom att 

skildra både Israels historia och Pekars uppväxt. Pekar uttrycker det på följande sätt: “I hope 

this book will help change some minds, but I dunno. How can you change the minds of people 

who think they’ve a deal with god that goes back thousands of years?”137 Pekar vill ändra synen 

på israelernas och judarnas roll i konflikten, men genom gestaltningen och användningen av 

tid skapas alltså en polarisering mellan de båda sidorna i konflikten. Utifrån Pekars citat går 

det att utläsa att han främst vänder sig till en målgrupp som består av sionister, judar och/eller 

pro-Israeliska läsare, vilket återigen undergräver palestiniernas position i narrativet. Pekar 

vänder sig mot sin sionistiska uppväxt och den sionistiska världssynen, trots det talar han för 

palestinierna. I verket The Question of Palestine kritiserar Edward Said sionisternas tendens 

att tala för palestinierna: “I said earlier that Zionism always undertakes to speak for Palestine 

and the Palestinians; this has always meant a blocking operation, by which the Palestinian 

cannot be heard from (or represent himself) directly on the world stage. Just as the expert 

Orientalist believed that only he could speak (paternally as it were) for the natives and primitive 

societies that he had studied – his presence denoting their absence – so too the Zionists spoke 

to the world on behalf of the Palestinians.”138 

 
134 Pekar 2014, s. 157.  
135 Pekar 2014, s. 146. 
136 Pekar 2014, s. 156. 
137 Pekar 2014, s. 4. 
138 Said 1992, s. 39. 
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Det är främst palestinier som inte representeras i verket, men också kvinnor och barn 

som exkluderas i skildringen till förmån för att skildra enbart ett både manligt och judiskt 

perspektiv. I Pekars och Waldmans skildring finns ingen moralisk komplexitet eller ambivalens 

som det finns i exempelvis Sarah Gliddens How to Understand Israel in 60 Days or Less, även 

om också Glidden talar för palestinierna istället för att låta dem tala för sig själva. Genom min 

analys av Not the Israel My Parents Promised Me blir det tydligt hur palestiniernas gestaltas 

som den “andre” genom bland annat användningen av tid och stilisering. Därigenom blir det 

tydligt att gestaltningen i seriealbumet bidrar till att polarisera de båda parterna i konflikten 

genom att bekräfta redan etablerade positioner inom Israel-Palestina-konflikten. 

 

2.5. Upprättelse och visuell representation 

I Not the Israel My Parents Promised Me kritiseras den israeliska världsbilden och det judiska, 

sociala arvet genom en utförlig skildring av den judiska historien och Pekars barndom. I Sarah 

Gliddens How to Understand Israel in 60 Days or Less får istället israelerna upprättelse. Det 

sker genom att Glidden möter den israeliska historien som framställs i tillbakablickar och 

därefter förändras hennes tidigare syn på Israel, dess historia och Israel-Palestina-konflikten. 

Hur sker denna inre förändring? Vad visas i tillbakablickarna, vilken roll spelar fokaliseringen 

och vad har det för effekt på gestaltningen av israeler och palestinier? 

Berättelsens presens och tillbakablickarna får rollen som två konflikterande röster i 

seriealbumet när Glidden rör sig mellan analepser, som visar historiska händelser och där hon 

samtalar med historiska gestalter, och mellan berättar-jagets “nu”. Den inre konflikten som 

uppstår i mötet mellan dessa två tidsperspektiv återkommer i verket.139 Det skildras särskilt 

tydligt i ett avsnitt där hon besöker ett museum som visar fotografier på judar som har överlevt 

förintelsen. Glidden befinner sig på muséet tillsammans med sin Birthright-grupp och en guide 

som berättar om Förintelsen. Till en början är hon skeptisk till guidens ord och kommenterar: 

“Another speech about the poor victimized jews who bravely built something out of 

nothing.”140  

Efter Gliddens något bittra kommentar får vi se en bild där fotografiet levandegörs; 

fokaliseringen förändras och perspektivet skiftar mellan avstånd och närbild. Familjen, som får 

representera ett historiskt perspektiv, vädjar i textrutan: “We had nowhere else to go! We could 

 
139 Se exempelvis s. 44, 49, 61, 95, 100, 145, 157–161 i seriealbumet. 
140 Glidden 2010, s. 95. 
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have been killed if we stayed in Europe!”141 Genom att texten förankrar bilden blir serieramen 

mer konkret och effekten blir att ett nära möte skapas med historien.  

Den andra bilden, se bilden nedan, är mer mångtydig eftersom den visar händelsen från 

ett externt perspektiv, samtidigt som bilden gestaltas ur Gliddens perspektiv där fotografiet blir 

levandegjort. Bilden kan beskrivas ur ett semi-subjektivt perspektiv där det alltså sker en extern 

fokalisering genom ett internt perspektiv. Därmed sker en gestaltning av både en intern 

fokalisering i textrutan och ett semi-subjektivt perspektiv i bilden. Genom den komplexa 

kombinationen av fokalisering i text och i bild visar Glidden hur historiska händelser hör 

samman med individens känslor, hur det subjektiva perspektivet ständigt påverkar tolkningar 

och skildringar av historien och vice versa. Det är alltså genom gestaltningen och skiftet mellan 

extern fokalisering och semi-subjektivt perspektiv som en förståelse skapas för Gliddens 

ifrågasättande av sin tidigare ståndpunkt gällande Israel och konflikten. Detta grepp 

återkommer i skildringen och skapar en särskild förståelse för konfliktens komplexitet i verket. 

 

 

Fig. 8, Glidden 2010, s. 95. Copyright © Sarah Glidden. 

 

Fokaliseringen hör även samman med det etiska och emiska perspektivet i How to Understand 

Israel in 60 Days or Less. Det är även då Glidden går från ett etiskt perspektiv – där israelerna 

beskrivs utifrån – till ett emiskt perspektiv – där Glidden umgås med israeler och judar – som 

hon förändras. Den inre konflikten kan ses som ett uppvaknande och en förändring från hennes 

tidigare position där hon såg israelerna som den “andre” och där konfliktens båda sidor blev 

polariserade. Glidden går från en fast ståndpunkt till en osäkerhet, men denna osäkerhet innebär 

 
141 Ibid. 
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även att hon får en mer nyanserad bild av konflikten. Hon inser att israelerna inte är en homogen 

grupp med alltigenom illasinnade intentioner, utan en grupp byggd av individer med egna 

röster och med en levande och komplex historia. Den andra serierutan i sekvensen ovan är 

också en närbild och bildens perspektiv visar en närhet till såväl Glidden som historien. 

Ansiktsdragen är här tydligare än i den föregående bilden vilket innebär att den gestaltade 

familjens individualitet understryks för att motverka en svepande generalisering som Glidden 

tidigare uttryckt (“the poor victimized jews”). 

Det israeliska och judiska perspektivet får alltså något av en upprättelse i Gliddens 

skildring, men likväl sympatiserar hon alltigenom med palestinierna i textrutorna i verket. Men 

hur gestaltas i själva verket palestinierna i bild? Vad har det för betydelse av vad och vem 

Glidden inte skildrar och hur hänger det ihop med skapandet av den “andre”?  

Ett exempel på hur gestaltningen av israeler och palestinier skiljer sig åt finns i ett 

avsnitt där Glidden och hennes Birthright-grupp besöker beduiner. I avsnittet berättar 

beduinerna om hur de har behandlats genom historien eftersom även de har drabbats av 

konflikten, bland annat när de förlorade land under Israels självständighet år 1948.142 Genom 

tillbakablicken gestaltas beduinernas historia i bild, men bilderna är abstrakta eftersom de 

endast föreställer landskapsbilder på avstånd. Efter genomgången av beduinernas historia 

kommenterar Glidden för sin vän: “You know this place is a stop on almost every Birthright 

tour. It’s so we can go back and say we met a happy arab who doesn’t hate Israel like those 

nasty palestinians.”143  

Även om Glidden är kritisk till besöket hos beduinerna och det israeliska 

berättarperspektivet som utgörs av guidens ord i textrutan, så skildrar hon ändå ett distanserat 

förhållande till beduinernas historia genom den visuella gestaltningen i analepsen där 

människorna och platsen gestaltas som någonting vagt och abstrakt. I avsnittet visas inte någon 

intern fokalisering eller semi-subjektivitet, som när hon får höra om israelernas historia. Vad 

Glidden inte gör är alltså relevant att beakta eftersom det oftast är genom Gliddens interna 

fokalisering, eller semi-subjektiva perspektiv, som emotionella konnotationer skapas i relation 

till historien som visas i tillbakablickarna. Det är alltså genom perspektivet i återblickarna som 

historien kopplas till nutid, vilket bidrar till att skapa uppfattningen av den “andre”. Som läsare 

får vi då också en förståelse för Gliddens inre förändring och därmed även en mer nyanserad 

bild av israelerna.  

 
142 Glidden 2010, s. 115. 
143 Glidden 2010, s. 117. 



45 

 

Genom den visuella gestaltningen i den ovan beskrivna analepsen blir beduinerna den 

“andre”, liksom palestinierna genom seriealbumet. En brist på representation av palestinier i 

berättelsens intradiegetiska presens är förståelig, eftersom berättelsens premiss bygger på att 

Glidden reser med sin judiska Birthright-grupp som har syftet att visa Israel ur ett judiskt och 

israeliskt perspektiv. Samtidigt blir det tydligt hur den visuella gestaltningen av palestinierna 

bidrar till att framställa palestinierna som den “andre” i seriealbumet. 

Ett annat exempel på hur den visuella gestaltningen av palestinierna bidrar till 

uppfattningen av den “andre” i How to Understand Israel in 60 Days or Less är i ett avsnitt där 

Glidden och hennes vän är ute och spatserar. De går igenom ett palestinskt område i Jerusalem 

då hon plötsligt ser tre pojkar som befinner sig på avstånd. Glidden blir genast nervös och 

önskar att hon hade befunnit sig på ett trevligt kafé istället för i området där de promenerar. De 

palestinska pojkarna är avbildade som avlägsna skuggestalter utan några individuella drag. 

Medan Glidden nervöst ser sig över sin axel kommenterar hon: “Are those palestinian boys 

yelling at us or just playing?”144 Trots sin övertygelse om att hon sympatiserar med 

palestinierna ser hon dem som ett abstrakt hot när hon väl möter dem. Pojkarna gestaltas som 

någonting diffust, likt skuggor som dväljs i mörkret. Avsnittet exemplifierar hur Glidden 

skapar en distans till palestinierna genom den visuella gestaltningen. 

 

 

 

Fig. 9, Glidden 2010, s. 191. Copyright © Sarah Glidden. 

 

 
144 Glidden 2010, s. 191. 
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Syftet med How to get to know Israel in 60 days or less verkar vara att i huvudsak förmedla en 

förståelse av både Israel och dess historia, samt en förståelse för Gliddens inre resa och känslor. 

Titeln beskriver de 60 dagar före resan där hon försökte begripa sig på konflikten genom att 

läsa om den.145 Titeln kan ses som ironisk eftersom hon i sin läsning skapade sig en tydlig 

föreställning om Israel och israelerna, en bild som gick i kras när hon själv befann sig i landet 

och insåg att platsen och konflikten är mer invecklad än hon hade kunnat ana. I början av verket 

kommenterar hon sin blivande Israel-resa för sin pojkvän Jamil: “Okay Jamil, I’m ready to go 

there and discover the truth behind this whole mess once and for all. It’ll all be crystal clear by 

the time I come back!”146 Glidden upptäcker aldrig en sanning, utan i slutet av verket är hon 

istället mer osäker kring sina åsikter om konflikten och dess parter. Denna medvetenhet 

gällande problematiken kring en enda sanning markeras även i slutet av seriealbumet där 

Glidden redovisar en tidslinje från 1880 till 2006 med tillhörande bibliografi. Hon påpekar att 

tidslinjen är inkomplett genom att rubricera den: “A very incomplete timeline of the history of  

Israel.147  

Även om boktiteln antyder svårigheterna med att ge en enhetlig bild av Israel och 

konflikten, så kvarstår faktumet att Glidden bidrar till att i skildringen positionera palestinierna 

som den “andre”. Deras röster blir inte hörda, deras perspektiv skildras sällan, och när det väl 

blir skildrat är det genom bilder som skapar ett distanserat förhållande till palestinierna, som 

står i kontrast till gestaltningen av israelerna. Genom berättelsen blir palestinierna skildrade 

som en diffus grupp utan individualitet, röst eller historia. Deras perspektiv ignoreras antingen 

helt och hållet, och när deras perspektiv väl skildras gestaltas de enbart som diffusa gestalter 

eller offer genom textrutorna i berättelsen. Said beskriver detta förhållande till palestinierna 

som ett typiskt västerländskt sätt att beskriva araber: “An Arab Oriental is that impossible 

creature whose libidinal energy drives him to paroxysms of overstimulation – and yet, he is a 

puppet in the eyes of the world, staring vacantly out at a modern landscape he can neither 

understand nor cope with.”148 Så beskrivs också palestinierna genom textrutorna i verket, de är 

“puppets” som visserligen har Gliddens sympati, men de får ingen utvecklad visuell 

representation, röst eller agens. 

 

 
145 David Wolkin, “Sarah Glidden explains ‘How to Understand Israel in 60 Days or Less’ [interview]”, Comics 

Alliance, 2/11 2009, https://comicsalliance.com/sarah-glidden-how-to-understand-israel-in-60-days-or-less-

interview/ (2019-10-02). 
146 Glidden 2010, s. 6. 
147 Glidden 2010, s. 210. 
148 Said 2003, s. 312. 

https://comicsalliance.com/sarah-glidden-how-to-understand-israel-in-60-days-or-less-interview/
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2.5. Förhållandet mellan tid och sanning 

Genom en analys av analepserna och den visuella gestaltningen har jag exemplifierat hur den 

“andre” skapas i förhållande till tiden i Sarah Gliddens How to Understand Israel in 60 Days 

or Less. Men vad kan tidsaspekten säga om berättarens förhållande till sanning? Och hur bidrar 

den till Gliddens inre förändring? 

Även om Glidden porträtterar sig själv som kritisk till den information hon får av 

guiderna, så “manipuleras” läsaren att se skildringen enbart ur israeliskt perspektiv. Redan i 

början av seriealbumet blir exempelvis viss information undanhållen. Ett exempel på detta är i 

ett avsnitt där Glidden besöker ett museum som visar en miniatyrmodell av Golanhöjderna i 

Israel. I avsnittet betraktar Glidden miniatyrlandskapet som blir levandegjort i bilderna genom 

intern fokalisering, medan guiden berättar om Golanhöjdernas historiska bakgrund i textrutorna 

genom en extern fokalisering och extern analeps.149 Som berättare kommenterar inte Glidden 

att varken FN eller något annat land har erkänt Israels annektering av Golanhöjderna eftersom 

den anses strida mot internationell rätt, trots att hon i början av seriealbumet berättar att hon 

har ägnat månader åt att läsa på om konflikten och därmed bör känna till informationen.150 

Redan från början av verket undanhåller alltså Glidden viss information vilket är en indikation 

på snedvridningen av historieskrivningen i verket.  

Under berättelsens utveckling når Glidden en insikt om förhållandet mellan historia och 

sanning. I ett avsnitt besöker Glidden ruinerna vid Josephus och där uttrycker hon sin skepsis 

gentemot guidens romantiserande skildring av ett judiskt massjälvmord som skildras genom en 

analeps i texten. Gliddens vän ifrågasätter då henne med argumentet att guiden kanske inte 

drivs av illvilja, utan måhända inte känner till hela sanningen kring massjälvmordet. Det är 

genom tillbakablickarna som historien, och därmed berättigandet av ett perspektiv på 

konflikten, framställs. När Glidden inser att guidens ord i den externa analepsen enbart är 

guidens subjektiva version av sanningen hamnar hon i en inre kris eftersom hennes fördomar 

om israelerna blir ifrågasatta. Denna insikt om sanningens problematik återkommer när guiden 

återigen berättar om historiska händelser.  

Efter guidens skildring ser vi Glidden tillsammans med den framlidne Ben-Gurion, som 

var Israels första premiärminister. De samtalar med varandra och i textrutan beskriver Glidden 

att hon ser två versioner av Ben-Gurion. I den ena versionen av honom är Ben-Gurion Israels 

storslagne nationalhjälte, medan den andra versionen är mer nyanserad vilket vittnar om 

 
149 Glidden 2010, s. 42 f. 
150 Glidden 2010, s. 6. 
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Gliddens nyvunna förståelse av Israels förhållande till palestinierna. Hon berättar att Ben-

Gurion var en person som förstod arabernas motstånd mot Israel, men satte sitt folk först. 

Glidden kommenterar: “That maybe it wasn’t personal, the arabs just got in the way. Everyone 

was just doing what they thought they needed to do in order to survive in an unjust world. ”151  

 

 

Fig. 10, Glidden 2010, s. 145. Copyright © Sarah Glidden. 

  

Bilden ovan kan beskrivas utifrån intern fokalisering, eftersom den gestaltar Gliddens 

föreställning av den framlidne Ben-Gurion. Samtidigt ser vi även själva berättaren i bild, vilket 

indikerar en extern fokalisering. Denna mångtydiga fokalisering innebär att både ett objektivt 

och ett subjektivt perspektiv kan samverka i en och samma serieruta, vilket skapar en konflikt 

i relation till sanning och historieskrivning. En effekt av fokaliseringen blir att begreppet 

“sanning” ifrågasätts och kompliceras. Gliddens tidigare kommentar om att hon kommer att 

upptäcka sanningen under sitt besök i Israel (“I’m ready to go there and discover the truth 

behind this whole mess once and for all.”),152 blir komplicerat utifrån den mångtydiga 

fokaliseringen i seriemediet. 

Komplicerandet av sanningsbegreppet har även att göra med seriemediets möjlighet att 

simultant skildra historia och presens i samma ram. I avsnittet ovan skapas en förståelse av 

historiens kontinuitet samt en närhet till historien eftersom två tidsperspektiv existerar parallellt 

i samma serieruta, och därmed skapas även en förståelse för Gliddens inre förändring. Chute 

 
151 Glidden 2010, s. 145. 
152 Glidden 2010, s. 6. 
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påpekar att seriemediet har en unik förmåga att expandera perspektiv, bland annat genom att 

berättarperspektiv i första- och tredjeperson kan existera simultant.153 Så är det även i How to 

Understand Israel in 60 Days or Less, där läsaren får ta del av både guidens perspektiv i 

textuella återblickar, samtidigt som Gliddens perspektiv visas genom den visuella gestaltningen 

i berättelsens presens. Det är när dessa simultana fokalisering- och tidsperspektiv gestaltas – 

där det sker en förankring mellan bild och text – som en ny förståelse av sanning uppenbarar 

sig för Glidden.  

 

2.7. Subversiva gestaltningar 

I likhet med How to Understand Israel In 60 Days or Less är tillbakablickarna i Joe Saccos 

Palestine viktiga eftersom de innehåller information som bidrar till att skapa upprättelse, i det 

här fallet en upprättelse av palestinierna. I Palestine har Sacco som karaktär och berättare även 

en viktig funktion som kritiker mot västvärldens syn på konflikten. Men på vilket sätt kritiserar 

Sacco hegemonin? Hur skapas subversiva gestaltningar i Palestine?  

En strategi Sacco använder för att kritisera det västerländska perspektivet är genom att 

han skildrar sig själv som en transparent berättare och karaktär, eftersom han införlivar 

självreflexiva kommentarer vilket påminner läsaren om hans subjektiva perspektiv som 

serieskapare. Därigenom uppmärksammar Sacco villkoren för seriens tillblivelse vilket skapar 

en medvetenhet kring problematiken med objektivitet och berättarperspektiv i seriealbumet. 

Genom Saccos gestaltning, däribland Saccos självreflexiva kommentarer, kan Palestine 

beskrivas som ett metafiktivt verk eftersom Sacco skapar en så kallad “authorial awareness”. 

Detta självrefererande drag är särskilt viktigt eftersom läsarna blir medvetna om mediets 

mekanismer. Helena Magnusson påpekar även att seriemediet i sig uppmanar till metafiktion 

genom att seriesidan tillåter läsaren att överblicka flera moment i berättelsen, vilket ger mediet 

ett inneboende självrefererande drag.154 Som tidigare nämnts diskuterar Goldstein 

problematiken med att skildra en pågående, vida representerad konflikt eftersom den ständigt 

kantas med följande utmaning: “to represent the over represented, the over determined with 

meaning.”155 I och med att villkoren för seriens tillblivelse blottas skapas en ökad autenticitet 

vilket ger en alternativ bild av konfliktens parter som redan är “överrepresenterade” och 

“överfyllda med mening”. 

 
153 Chute 2016, s. 208. 
154 Magnusson 2005, s. 131.  
155 Goldstein 2013, s. 128. 
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 Samtliga av de seriealbum jag analyserar har en viss grad av metafiktiva aspekter, men 

Palestine använder sig av ett särskilt stort antal kategorier som Roy T. Cook hävdar definierar 

de så kallade “metaserierna”.156 I Palestine återfinns flera av dessa kategorier, varav en kategori 

är att det finns element av intertextualitet, vilket manifesteras i ett avsnitt där Sacco tecknar sig 

själv när han läser Edward Saids Orientalism och därefter kommenterar “His [Saids] ‘Question 

of Palestine’ is one of the reasons I am here [i Palestina].”157 Några andra exempel på Saccos 

användning av kategorier som definierar metaserier är när ett avmystifierande sker genom att 

Sacco blottlägger mekanismerna bakom produktionen i skapandet av texten,158 samt en 

användning av intermedial reflexivitet som innebär att andra medieformer medverkar i 

seriealbumet. Denna intermediala reflexivitet manifesteras i verket genom att läsaren vid ett 

tillfälle får se ett antal urklippta artiklar ur israeliska tidningar.159 

Ytterligare en strategi som tillför en metanivå enligt Cook är Joe Saccos användning av 

collage-teknik som innebär en så kallad “simultan succession”, det vill säga flera moment av 

ett förlopp finns i en och samma bild.160 Denna simultana succession har särskilda effekter och 

kan beskrivas som en strategi för att uppskjuta tiden, vilket skapar en förstärkt känsla av den 

subjektiva uppfattningen av tid enligt Hillary Chute.161 Chute menar att genom uppskjutning 

av tid uppmanas läsaren till att försöka skapa mening ur seriesidan och ta sig tid att analysera 

dess innehåll, vilket positionerar Sacco gentemot dagens snabba mediala klimat.162 Saccos 

särskilda gestaltning blir även en aspekt som adresserar det historiska narrativet. Ben Owen 

skriver, med ett inledande citat från Chute:  

 

“Comics can address itself powerfully to historical and life narrative” in part because of its ability to use 

the space of the page to interlace or overlay different temporalities, to place pressure on linearity and 

conventional notions of sequence, causality, and progression. Sacco uses this ability of comics in a 

particularly pointed way, continually using the page to make different historical moments butt up against 

one another, showing the resonances between them.163  

 

 
156 Roy T. Cook, “Metacomics”, The Routledge Companion to Comics, Frank Bramlett, Roy T Cook, Aaron 

Meskin (red.), New York: Routledge 2017, s. 257. 
157 Sacco 2015, s. 177. 
158 Sacco är till stor del öppen med hur arbetsprocessen ter sig, se exempelvis s. 41, 57, 58 i seriealbumet. 
159 Sacco 2015, s. 132. 
160 Magnusson 2015, s. 32. 
161 Chute, 2016, s. 73. 
162 Chute 2016, s. 202. 
163 Owen 2015, s. 204.   
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Genom att bild och text hela tiden stöter i varandra och blöder utanför ramen, visar Sacco hur 

historiska händelser och samtida vittnesmål är intrasslade i varandra. Historien och “nuet” är 

därmed inte två skilda entiteter i verket, utan de samspelar ständigt med varandra. Saccos 

användning av simultan succession utmanar därmed en traditionell uppfattning där historien 

präglas av linjäritet och utveckling. Serieforskaren Alexander Dunst skriver: “Rather than 

guaranteeing linear temporality, the sequential construction of comics constantly threatens the 

continuity of time and gives rise to a spatial and reconstructive understanding of their visual 

narratives.”164 Det är alltså endast genom slutning som en närhet till det linjära berättandet 

uppstår eftersom serier som bekant bygger på en överblickbar sekvens av orörliga berättande 

bilder.165 Likväl är brytningen med historien som linjär och progressiv särskilt tydlig i serier 

som Palestine på grund av den särskilda gestaltningen.  

Genom att Sacco bryter med den etablerade synen på historien kan det tolkas som att 

Sacco även går emot den etablerade definitionen av begreppet “postkolonialism”, eftersom den 

progressiva historiesynen vanligtvis förknippas med begreppet. Anne McClintock kritiserar 

begreppet “postkolonialism” bland annat eftersom det förutsätter en linjär och progressiv 

tidssyn med tydlig utveckling från det “prekoloniala” till det “koloniala” och därefter till det 

“postkoloniala”.166 McClintock hävdar att denna indelning är förenklad, bland annat eftersom 

begreppet “postkolonialism” vanligtvis inte inkluderar en mångfald. I själva verket är 

begreppet mer komplext; det är inte bara amerikanskt och europeiskt övertagande av mark som 

bör inkluderas. Exempelvis skulle även intern kolonisation (när en dominant del av ett land 

behandlar en grupp eller region som en främmande koloni) inkluderas, och USA:s 

maktutövning (“imperialism-without-colonies” som McClintock uttrycker det)167 kan därmed 

ses som en typ av kolonialism.168 McClintock ger inget passande alternativ till termen, men 

diskussionen är relevant eftersom Saccos gestaltning kan beskrivas som en subversiv strategi 

gentemot den etablerade västerländska synen på historia och postkolonialism. Genom hans 

användning av bland annat simultan succession utmanar Sacco historien som linjär och 

progressiv; därmed utmanas också den etablerade definitionen av “postkolonialism”. 

Som nämnts ovan är Palestine ett unikt seriealbum på det sättet att Sacco är en 

självreflexiv berättare och använder sin persona för att kritisera en västerländsk hegemoni. I 

 
164 Dunst 2015, s. 8. 
165 Magnusson 2005, s. 20. 
166 Anne McClintock, “The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ‘Post Colonialism”, Colonial 

Discourse/Postcolonial Theory, Francis Barker, Peter Humle, Margaret Iversen (red.), Manchester: Manchester 

University Press 1994, s. 254. 
167 McClintock 1994, s. 258. 
168 McClintock 1994, s. 257.  
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Palestine visar Joe Sacco hela tiden på en medvetenhet kring sin roll som serieskapare, till 

skillnad från exempelvis Guy Delisle i Chroniques de Jérusalem. Ett exempel på hur denna 

självmedvetenhet kan ta sig i uttryck är i ett avsnitt där vi får se Sacco i en tillbakablick som 

sker genomgående i både pratbubbla och bild. I textrutorna kommenterar Sacco sitt forna jag, 

samtidigt som pratbubblorna och bilden sker i en intern återblick. Det är en återblick som visar 

en ung Joe Sacco när han håller ett försvarstal för palestinierna i syfte att få till det med sin 

dejt, Claudia. Genom textrutorna får vi veta att Claudia har haft en palestinsk pojkvän och när 

Sacco blir avvisad av henne blir han ursinnig och skriker för sig själv: “Palestinian boyfriend! 

Ha! Bitch! Terrorist groupie!”169 I textrutan intill kommenterar han händelsen sedd ur dagens 

ljus, genom ett extradiegetiskt narrativ: “Unfair? You bet, but I couldn’t get the taste out of my 

mouth, terrorism is the bread Palestinians get buttered on [...].”170  

  

 

Fig. 11, Sacco 2015, s. 7. Copyright © Joe Sacco.  

 

Informationen som vi får genom den interna återblicken är intressant att beakta eftersom 

gestaltningen av Sacco som berättare och karaktär blir transparent. I avsnittet får vi ta del av 

Saccos berättarperspektiv i presens genom textrutorna, samtidigt som bilden och pratbubblan 

sker i en analeps vilket sammanlänkar berättelsens “då” och “nu”. Detta dubbla tidsperspektiv 

ger en större förståelse av Sacco som berättare och karaktär i verket när texten och bilden 

förankrar Saccos position som berättare. 

 
169 Sacco 2015, s. 7. 
170 Ibid. 
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I Palestine framhäver alltså Sacco ofta sin bristande karaktär och sin ambivalenta roll 

som serieskapare. Effekten blir en ökad trovärdighet och autenticitet eftersom Sacco visar en 

självmedvetenhet samt även en medvetenhet om själva genren han skapar i, det vill säga 

seriejournalistik. Seriejournalistiken präglas av subjektiva drag där varje streck ju skapas av 

serieskaparen,171 och Sacco är noga med att uppmärksamma detta inneboende drag hos 

seriejournalistiken. Det ovan beskrivna avsnittet är en av de första tillbakablickarna i Palestine 

och genom den sker ett av de första mötena läsarna har med Sacco. I återblicken får läsaren 

lära känna Sacco före hans resa till Palestina och det dubbla tidsperspektivet innebär att Sacco 

som berättare uppfattas som mer sympatisk, eftersom han har tillräckligt med självinsikt för att 

kritisera sitt tidigare beteende. Han blottar sina svagheter som berättare när textrutan i nutid 

förankrar bilden i analepsen vilket klargör premisserna för skildringen. 

De båda tidsplanens sammanvävning är dessutom betydelsefull eftersom den 

uppmärksammar det västerländska perspektivet genom Sacco som karaktär och berättare. 

Avsnittet pekar på hur en negativ bild av palestinierna har skapats i det rådande medieklimatet 

i väst, särskilt i Saccos hemland USA. Genom detta metafiktiva grepp kritiseras det 

västerländska perspektivet som annars skulle kunna ses som “naturligt” och “universellt”, som 

jag tidigare diskuterat genom Burneys kritik av det västerländska perspektivet i Guy Delisles 

Chroniques de Jérusalem.172 Till skillnad från Delisle så medvetandegör Sacco hela tiden 

seriemediets förutsättningar. Ett exempel på detta är när han talar till en palestinsk man efter 

att han har träffat mannens familj: “I will alert the world to your suffering! Watch your local 

comic-book store...”173 Citatet präglas av en naivitet men även av en ironi när omvärlden ska 

bli upplyst genom Saccos seriealbum som genom sin medieform automatiskt befinner sig i en 

perifer position. Därmed visas en medvetenhet om både mediets begränsade roll och om 

svårigheterna att förändra den generella bilden av palestinier som är etablerad i väst, enligt 

Sacco.  

För att skapa en typ av upprättelse åt palestiniernas sak har analepserna och bildernas 

placering en viktig funktion i Palestine. Ett exempel på detta är i ett avsnitt där en återblick 

sker i både text och i bild. Avsnittet ger en historisk bakgrund till konflikten med utgångspunkt 

i hur situationen i Jerusalem såg ut år 1917, när den brittiska premiärministern Lord Balfour 

bestämde att judar ska ha ett hemland i Palestina. Bilderna i tillbakablicken visar olika 

historiska händelser i samband med Balfours beslut, men vad som är särskilt intressant att 

 
171 Ernst 2017, s. 31. 
172 Burney 2012, s. 31. 
173 Sacco 2015, s. 10. 
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uppmärksamma i avsnittet är Saccos användning av uppslag, som går i linje med Genettes 

beskrivning av serier. Genette menar att serier inbjuder till en översiktlig synkron blick som 

inte bestäms av bildsekvensen, snarare än en linjär läsning.174  

I den historiska tillbakablicken ser vi två bilder som är placerade intill varandra på 

varsin sida i uppslaget. Den ena bilden visar en grupp inflyttade judar som deklarerar sin 

slogan. En medelålders judisk man står i fokus i bilden när han utropar: “A land without a 

people for a people without a land!”.175 Den andra bilden visar palestinska familjer som tvingas 

fly sina hem och där står en äldre, gråtande kvinna i fokus i bilden.  

 

 

Fig. 12, Sacco 2015 s. 12–13. Copyright © Joe Sacco.  

 

Som tidigare nämnts menar serieforskaren Thierry Groensteen att det är just samhörigheten 

mellan bildrutorna som är grundläggande för serieberättandet. Groensteen poängterar att 

samtliga serierutor kan relateras till varandra och bilda mening. De behöver alltså inte vara 

placerade på samma sida utan är sammankopplade, vilket Groensteens beskriver utifrån 

begreppet “sammanflätning”.176 Genom kontrasten mellan de båda bilderna i avsnittet 

tydliggörs att Sacco sätter palestinierna och deras lidande i centrum eftersom bilderna har en 

funktion i att väcka medlidande med palestinierna. Effekterna av beslutet att Israel blir en 

fristad åt judar blir mer påtagliga och greppbara genom sammanflätning.  

I Palestine styr serieskaparen läsaren till olika reaktioner, vilket tydliggörs när 

begreppen denotation och konnotation appliceras på bilderna ovan. I bilderna finns ett 

dokumentärt anslag där autenticitetsskapande detaljer har en funktion i att skapa en historisk 

verklighet. Samtidigt styrs bildberättandet ju av bland annat urval, komposition och perspektiv 

vilket skapar konnotationer som kan kopplas samman till ideologi. Utifrån det realistiska 

anslaget döljs konnotativa aspekter i verket, men vid närmare betraktelse kan vi se hur Sacco i 

själva verket styr läsaren till olika reaktioner. I exempelvis bilden med israelerna här ovan ser 

 
174 Genette 1983, s. 34. 
175 Sacco 2015, s. 12–13. 
176 Ernst 2012, s. 30. 
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vi ett frodigt landskap med olivträd, och israelerna gestaltas med orörliga ansiktsdrag och 

blickar som skuggas av deras hattbrätten. Den visuella gestaltningen av israelerna står i tydlig 

kontrast till palestinierna i bilden bredvid, vars perspektiv och komposition syftar till att skapa 

medlidande med palestinierna. Trots att bilderna har ett realistiskt anslag med denotativa 

aspekter, går det alltså att utläsa hur Saccos ideologi styr läsaren till övertygelse utifrån en 

granskning av bildernas konnotationer. Här är även begreppet avbyte relevant. Serierutorna 

hänvisar till någonting utanför sig själva, eftersom de kan kopplas samman till exempelvis de 

många vittnesmål i verket där palestinierna än idag blir positionerade som den “andre” i 

jämförelse med israelerna. Det innebär alltså att serieskaparen styr läsaren till en ideologisk 

övertygelse genom att den historiska tillbakablicken kopplas samman med serieskaparens 

skildring av dagens situation, även om det samtidigt finns ett realistiskt och dokumentärt anslag 

i verket. 

Genom gestaltningen av bilderna i den historiska tillbakablicken går Sacco också stick-

i-stäv mot den västerländska historieskrivningen som beskrivs i textrutorna intill bilderna, där 

beskrivs bland annat Lord Balfours beslut om en fristad för judarna och dess konsekvenser. 

Genom avbyte mellan bild och text sammanfogas här Saccos syfte genom att diskrepansen 

mellan innehållet i bild och text synliggörs. Skillnaden mellan bild och text är centralt i 

sammanhanget eftersom bilden skapar en reaktion mot informationen i textrutorna, det vill säga 

historieskrivningen. Genom en analys av analepsen synliggörs därmed hur användningen av 

återblickar har en subversiv funktion i Palestine. 

Sacco kritiserar inte bara den västerländska historieskrivningen, utan kommenterar 

även västerländsk media och traditionell journalistik i Palestine. Det exemplifieras i ett avsnitt 

som skildrar ett antal palestinier som berättar om den tortyr de har genomgått när de har suttit 

i fängelse. Genom en analeps i bild och text återberättar Sacco sitt möte med en kvinna som 

har överlevt tortyren i fängelset. I slutet av gestaltningen av den tortyr som kvinnan har 

genomgått ser vi en stor bild som inte har några ramar; den blöder och fokus hamnar därmed 

på känslan som förmedlas i bilden. Bilden visar ett begravningståg som består av en sörjande 

familj och ett antal nyfikna journalister som flockas kring likkistan som bärs. Den avlidne är 

en palestinsk man, Mustafa Akkawi, som hittades död efter två veckor av tortyr av den 

israeliska militären. Jämsides med den detaljerade bilden på begravningståget kommenterar 

Sacco: “Two weeks of Israeli interrogation and he’s a dead man, his family’s crying, and we’re 

churning up front yard to get it all on film...”177  

 
177 Sacco 2015, s. 99. 
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Fig. 13, Sacco 2015, s. 99. Copyright © Joe Sacco. 

 

I citatet visar Sacco att han visserligen räknar sig själv som journalist och i serierutan ovan ser 

vi en bild där Sacco är en av flera journalister som fotograferar begravningståget. Han beskriver 

också sin roll som serieskapare i osympatisk dager: “a comic needs some bangbang”,178 och 

“my comics blockbuster depends on conflict; peace won’t pay the rent.”179 Palestine betecknas 

som just ett seriejournalistiskt album och Joe Sacco beskrivs ofta som en föregångare inom 

genren. Samtidigt skiljer han sig ifrån de andra journalisterna genom att han använder sig av 

ett annat medium – seriejournalistiken. Journalisterna skildrar enbart begravningståget, medan 

Sacco skildrar både den överlevande kvinnans berättelse om tortyren och begravningståget. 

Därmed reduceras inte palestinierna till dikotomin där palestiniern antingen är offer eller 

förövare, vilket Said påpekar är en vanlig beskrivning av den palestinske araben och ett 

utpräglat västerländskt sätt att betrakta den “andre”.180 I Palestine, som i bilden ovan, 

uppmärksammar också Sacco hur västerländsk media nyttjar våldet i Palestina för att skapa 

sensationsjournalistik. Wendy Kozol uttrycker det på följande sätt: “Palestine addresses the 

 
178 Sacco 2015, s. 118. 
179 Sacco 2015, s. 76. 
180 Said 2003, s. 312. 
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ways in which western visual witnessing of human rights is deeply imbricated in commercial 

imperatives for violent spectacles that structure contemporary news reportage.”181  

Till skillnad från exempelvis Guy Delisle är Joe Sacco tydlig med att han befinner sig 

i Palestina som journalist och därmed uppmuntrar han en kritisk blick gentemot skildringen. 

Även om han i bilden ovan gestaltar sig själv som ännu en sensationssökande journalist, 

antyder hans självreflexivitet att så inte är fallet. Genom seriemediet kan Sacco gå emot den 

traditionella journalistiken och dess idéer om att “enbart rapportera fakta”,182 som jag tidigare 

påpekat poängterar också Sacco att detta är seriejournalistikens stora potential. I likhet med 

Chroniques de Jérusalem återfinns här stora likheter med ”New Journalism”, trots att 

seriealbumen har stora olikheter i såväl bildspråk som berättarteknik. I Palestine uppfylls i hög 

grad Tom Wolfes kriterium av “New Journalism” som exempelvis att vittnesmål skildras och 

hela dialoger bör citeras.183 Wolfes kriterium för den nya journalistiska skolan om att 

vardagliga detaljer bör rapporteras uppfylls i hög grad hos Sacco som ger utrymme åt vardagens 

trivialiteter och visuella detaljer.184 I Palestine gestaltar han ett flertal vittnesmål och 

framförallt skildrar han också en bakgrund genom analepserna, till skillnad från exempelvis 

traditionell journalistik där fotografen enbart kan fånga de ögonblick de själva tar del av. Inom 

“New Journalism”-rörelsen var det även viktigt att skapa en fördjupning av nyheterna eftersom 

nyhetsflödet ökade under tidsperioden: “The new journalists uses literary techniques to convey 

information and to provide background not usually possible in most newspaper and magazine 

reporting.”185 Det gör även Sacco i Palestine när han skildrar vardagslivet i Palestina. Sacco 

har en fördel i att skildra konflikten i serieform, eftersom han simultant kan skildra flera olika 

perspektiv. Tillbakablickarna är därmed essentiella och kan beskrivas som subversiva genom 

att de utmanar den etablerade bilden av palestinier, vilket innebär att det palestinska 

perspektivet får en upprättelse i verket. 

Att skildringen kan jämföras med ”New Journalism” hör även samman med Saccos 

perspektiv i seriealbumet. Genom att Sacco utgår från ett emiskt perspektiv, där han interagerar 

med palestinierna och beskriver systemet “inifrån”, förstärks det subjektiva perspektivet och 

skildringens trovärdighet genom närheten till palestinierna. I likhet med Glidden skapas det i 

Palestine även en närhet till historien genom det emiska perspektivet. Som tidigare nämnts har 

 
181 Wendy Kozol, “Complicities of Witnessing”, Theoretical Perspectives on Human Rights and Literature, 

Elizabeth Swanson Goldberg, Alexandra Schultheis Moore (red.), New York: Routledge 2012, s. 169. 
182 McDonald 2015. s. 62. 
183 Wolfe 1973, s. 31–32. 
184 Ibid. 
185 Hollowell 1977, s. 25.  
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ett emiskt perspektiv metodiska problem med att bland annat fastställa vad människor 

verkligen tänker. Exempelvis gestaltar ofta Sacco de palestinska vittnesmålen i bild, vilket blir 

ett antagande kring hur vittnesmålen i själva verket såg ut. Dessutom finns det naturligtvis 

språkliga barriärer mellan Sacco och invånarna i Palestina. Även om Saccos gestaltning utifrån 

palestiniernas perspektiv stundtals är tvetydigt, eftersom det är omöjligt att skildra en annan 

människas världssyn i exakthet, så blir det emiska perspektivet ett sätt att integrera läsaren i 

berättelsen genom att en närhet skapas till palestinierna som skiljer sig från deras etablerade 

anonymitet i västerländsk media. 

 

2.8. Israeler som den “andre” 

Joe Sacco verkar ha som syfte att lyfta palestiniernas vittnesmål och perspektiv i Palestine, 

men hur gestaltas israelerna i verket och vad har det för effekter? Vems berättarperspektiv 

skildras och hur gestaltas det visuellt? 

I Palestine skildras israeler ett flertal gånger som en grupp utan individuella skillnader, 

som jag tidigare påpekat är det en strategi för att skapa den “andre”.186 Ett exempel på hur 

israelerna tillskrivs positionen som den “andre” i Palestine finns i avsnittet “Carry on, Doctor”, 

där får vi följa en läkares berättelse om hur ett palestinskt sjukhus och dess patienter har 

behandlats illa av den israeliska militären.187 Hennes berättelse skildras genom en analeps i 

både bild och i text som för läsaren in i skildringen av vittnesmålet. I textrutorna ges en 

skrämmande bild av israelerna när läkaren berättar om hur de stormar in i sjukhuset och gör 

vad de vill, utan att bry sig om konsekvenserna för såväl patienterna som personalen. Bilden 

av israelerna förvärras genom den visuella gestaltningen i analepsen där israelerna tecknas som 

i princip ansiktslösa, vilket är ett återkommande visuellt grepp när israeler gestaltas i verket. 

Deras ögon syns inte eftersom hjälmarna slänger skuggor över deras ansikten och eliminerar 

individuella ansiktsdrag. 

  

 
186 Said 2003, s. 229. 
187 Sacco 2015, s. 34–36. 
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Fig. 14, Sacco 2015, s. 35. Copyright © Joe Sacco.  

 

Sacco väljer att teckna samtliga karaktärer i Palestine med förenklade drag, vilket stundtals 

ligger nära karikatyren. Här uppkommer frågan om Sacco omedvetet framställer dessa i en 

karikatyrartad stil, vilket kan tänkas ha en effekt i att gestaltningen underminerar karaktärernas 

autenticitet. Saccos persona kan ju även ses som en karikatyr av honom själv och antyder att 

det kanske inte är själva karaktärerna som är överdrivna. Gestaltningen kan tydas som att det 

istället är villkoren, det vill säga konflikten och dess effekter, som avhumaniserar karaktärerna 

och gör dem överdrivna. Krig är en yttre makt som förvanskar det mänskliga i Palestine och 

därmed visar bilderna Saccos egen uppfattning om konflikt. Saccos karikatyrliknande stil har 

en potentiell risk att förstärka stereotyper genom en förenklad gestaltning av invånarna, men 

den uppmärksammar också Saccos moraliska implikationer där kriget ses som en negativ, 

påverkande kraft.188 Att de israeliska soldaterna inte tecknas i karikatyrliknande stil i lika hög 

grad som palestinierna kan tolkas som att de visserligen påverkas av konflikten, om än i inte 

lika hög grad. 

Saccos gestaltning av israelerna skiljer sig från exempelvis gestaltningen av de 

skugglika figurerna hos Glidden, som visat i det tidigare analyserade avsnittet där hon blev 

 
188Adam Rosenblatt, Andrea Lunsford, “Critique, Caricature, and Compulsion in Joe Sacco’s Comics 

Journalism”, Rise of the American Comics Artist: Creators and Contexts, Paul Williams, James Lyons (red.), 

Jackson: University Press of Mississippi 2010, s. 68–86. 
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rädd för en grupp av palestinska pojkar.189 I Gliddens gestaltning finns en högre grad av 

anonymisering, eftersom palestinierna avbildas som avlägsna skuggor. Saccos gestaltning av 

israelerna i verket kan snarare ses som en berättarteknisk funktion för att förhöja palestiniernas 

position som centrala gestalter till skillnad från de mer perifera karaktärerna, det vill säga de 

israeliska soldaterna. Likväl blir det tydligt att en distans skapas gentemot de israeliska 

soldaterna som ofta i själva verket är väldigt unga män och kvinnor som tvingas gå med i armén 

på grund av värnplikten. I avsnittet sker en intern fokalisering i textrutorna, där Sacco 

återberättar kvinnans upplevelse i sjukhuset. Samtidigt kan de tillhörande bilderna tolkas som 

visuella gestaltningar från ett externt fokaliseringsperspektiv. Det innebär att bilderna antyder 

ett realistiskt anslag och en närhet till en objektiv skildring av händelsen, vilket stärker läkarens 

subjektiva perspektiv som sanning. Hennes vittnesmål får en större legitimitet och blir mer än 

en version av händelsen eftersom den externa fokaliseringen i bild stärker den realistiska och 

dokumentära koden i verket. 

Att de israeliska soldaterna skildras genom ett distanserat perspektiv blir även särskilt 

tydligt i ett avsnitt där palestinierna och israelerna befinner sig i samma serieruta. I ett avsnitt 

berättar en palestinsk familj om hur israeliska soldater har skövlat deras olivträdsodlingar som 

är av stor betydelse för deras livsuppehälle.190 Analepsen sker i både bild och i text med 

utgångspunkt i familjens vittnesmål. Tillbakablicken gestaltas i små rutor som delvis täcker 

över bakgrundsbilden som är i presens. Denna gestaltning ger en känsla av att läsaren både är 

närvarande i rummet – där berättelsen sker – och samtidigt närvarande i analepsen, vilket 

innebär att nutid och historia får en starkare koppling snarare än att de betraktas som två skilda 

entiteter.  

 

 
189 Se s. 45. 
190 Sacco 2015, s. 59–63. 
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Fig. 15, Sacco 2015, s. 61. Copyright © Joe Sacco.  

 

I de båda tidssjoken skildras familjen genom närbilder och läsaren möter deras blickar. Genom 

en analys av bildkompositionen så kan en gestaltning av blickar som ser rakt på läsaren sägas 

bilda en symbolisk kontakt eller interaktion med den gestaltade personen. Den palestinske 

mannen gestaltas rakt framifrån, vilket kan tolkas som att denne har likvärdig status som 

läsaren. Perspektivet hör nämligen samman med konnotationer som rör makt och att de 

israeliska soldaterna är gestaltade något ovanifrån blir ett sätt att visa på deras maktposition.191 

När representerade karaktärer inte ser på läsaren så uppmanas läsaren till att observera, istället 

för att reagera och möta karaktären.192 Så är också fallet med de israeliska soldaterna som inte 

möter läsarens blick och är gestaltade med likartade ansiktsdrag. De är nästintill oskiljbara som 

individer och när vi inte ser deras blickar skapas en distans. 

I avsnittet skildras visserligen en israel med individuella drag där läsaren möter hans 

blick, men det är inte en soldat, eller en av “folket”, utan den israeliska premiärministern 

Yitzhak Shamir vars ansikte avbildas. Shamir uttrycker: “If we establish a settlement here or 

expand a settlement there, this is only natural. We are operating according to the understanding 

that the land belongs to us.”193 På samma uppslag möter vi en närbild på en palestinsk man som 

 
191 Anders Hansen & David Machin, Media & Communication Research Methods, London: Palgrave Macmillan 

2013, s. 191. 
192 Hansen & Machin 2007, s. 181 ff. 
193 Sacco 2015, s. 63. 
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ser ut att vara gråtfärdig när han sörjer de avhuggna olivträden. Gestaltningen i avsnittet innebär 

att det är premiärministern som får stå till svars för konsekvenserna av beslutet. Det kan ses 

som en maktkritik av Sacco där de israeliska soldaterna visserligen inte är sympatiskt 

avbildade, men där det är det politiska styret som är det verkliga målet för Saccos kritik. 

Samtidigt skildrar Sacco inte israelernas vardag och till skillnad från palestinierna får vi aldrig 

en bakgrund till deras perspektiv eftersom israelernas berättelser inte innehåller några 

tillbakablickar. Saccos gestaltning av israelerna kan vara ett medvetet drag eftersom han anser 

att västerländsk media vanligtvis gestaltar palestinierna på liknande vis, vilket bidrar till att 

skapa bilden av palestinierna som den “andre”. Samtidigt står det i motsättning till hans försök 

att vara en kritisk journalist, eftersom han tydligt styr läsaren till att sympatisera med en sida 

av konflikten. Genom analysen blir det därmed tydligt hur ett palestinskt perspektiv främjas i 

verket, vilket har en effekt av att det båda sidorna blir polariserade snarare än att en förståelse 

skapas för konfliktens båda parter. 

 

2.9. Slöjan och det västerländska perspektivet 

Hittills har jag jämfört gestaltningen av israeler och palestinier, men finns det någon skillnad 

mellan hur kvinnor och män skildras i materialet? Genom att undersöka hur kvinnor gestaltas 

i de olika verken blir bilden av den “andre” mer komplex, särskilt eftersom de palestinska 

kvinnorna har en särställning i materialet. Därutöver är genusperspektivet en aspekt som 

Edward Said utelämnar och därmed är det relevant att ytterligare problematisera idén om den 

“andre”.  

Enligt Anne McClintock är det viktigt att inkludera ett genusperspektiv i den 

postkoloniala analysen eftersom ett manligt perspektiv är sammanlänkat med idén om nationen 

och postkolonialismen. Genom att införliva ett feministiskt perspektiv i den postkoloniala 

analysen kan en mer nyanserad bild av den “andre” och det postkoloniala subjektet framgå. 

McClintock skriver:  

 

Not only have the needs of “post-colonial nations” been largely identified with male conflicts, male 

aspirations and male interests, but the very representation of “national” power rests on prior constructions 

of gender power. [...] The global militarization of masculinity, and the feminization of poverty have thus 

ensured that women and men do not live “post-coloniality” in the same way, or share the same singular 

“post-colonial condition”.194  

 

 
194 McClintock 1994, s. 260–261. 
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Ett kvinnligt perspektiv och kvinnliga karaktärer saknas nästan helt och hållet i Harvey Pekar 

och JT Waldmans Not the Israel My Parents Promised Me. En enda kvinnlig karaktär gestaltas 

i verket och det är Harvey Pekars mor, medan palestinska kvinnor utelämnas helt och hållet i 

Pekars skildring. I Sarah Gliddens How to Understand Israel in 60 Days or Less skildras 

framförallt judiska kvinnor på ett nyanserat sätt, inte minst eftersom dessa är en del av 

Birthright-gruppen och den kvinnliga, judiska identiteten representeras även av Glidden själv 

och hennes väninna. Emellertid har både palestinska män och palestinska kvinnor en marginell 

roll i verket, som jag tidigare har påpekat. 

I Joe Saccos Palestine gestaltas visserligen ett flertal palestinska kvinnor och deras 

vittnesmål skildras av Sacco. Däremot är det tydligt att kvinnorna som är klädda i slöja har en 

särställning i seriealbumet. Joe Saccos gestaltning av kvinnor i Palestine är särskilt intressant 

att beakta med avstamp i avsnittet “Hijab”. Hijab är dels en allmän islamisk beteckning på 

täckande klädsel och i snävare bemärkelse namnet på en huvudduk eller sjal som används av 

kvinnor och täcker axlarna, halsen och håret. I “Hijab” ägnar Sacco ett helt avsnitt åt att gestalta 

och diskutera kvinnors relation till slöjan i Palestina och i avsnittet berättar de palestinska 

kvinnorna om sina åsikter kring att bära slöja samt slöjans koppling till den politiska makten 

och konflikten.195  

Avsnittet inleds med att Sacco berättar om hur han kan relatera till de kvinnor han 

tidigare har mött, kvinnor som är utbildade och som han betecknar som feminister: “Okay, it’s 

all well and good to chat with feminists, we’ve all got our university degrees, we’re all on the 

same wavelength [...]”.196 Sacco verkar inte förstå att det kan finnas en annan sorts feminism 

som kan innebära att kvinnor bär slöja men även arbetar för exempelvis kvinnors möjlighet till 

rörlighet och val i livet. När han ser kvinnor som är klädda i slöja vet han inte hur han ska 

reagera. Han ser dem som någonting fullkomligt främmande och jämför dem med duvor: “Let’s 

face it, I’m from the West, I’ve seen plenty of leg, orange hair, too, and other fashion 

statements… But this getup, it’s nondescript, I blank out most all the women who wear it, 

they’re just shapes to me, ciphers, like pigeons moving along the sidewalk...”197 I bilden nedan, 

där citatet finns, gestaltas citatet i bild då vi ser Sacco som är omringad av en grupp kvinnor 

som är klädda i slöja och som liknar en skock duvor. Därefter sitter Sacco i en taxi och blir 

 
195 Sacco 2015, s. 137–140. 
196 Sacco 2015, s. 137. 
197 Ibid. 
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fullkomligt chockad när han upptäcker att en kvinna i hijab talar till honom: “I sat stunned, 

shocked, I mean I didn’t know such lifeforms could initiate contact...”198  

 

 

Fig. 16, Sacco 2015, s. 137. Copyright © Joe Sacco.  

 

I avsnittet är Saccos berättarperspektiv omistligt västerländskt eftersom den beslöjade kvinnan 

blir avbildad som en totalt främmande varelse, “such lifeforms”. Här finns möjligtvis en 

självironisk dimension eftersom Sacco ofta använder ironi i sitt berättande, men likväl anspelar 

den på en stereotyp bild av beslöjade kvinnor. Den beslöjade kvinnan är mystifierad, en gåta 

som är omöjlig att förstå sig på och som reduceras till en homogen grupp utan individuella 

skillnader. I slutet av avsnittet “Hijab” samtalar han med två kvinnor som inte bär hijab, och 

hans språk skiljer sig då från hans tidigare samtal med de hijab-bärande kvinnorna. Han 

kommenterar med uppskattning att de är “two attractive women”,199 som visar att kvinnornas 

sexualitet avgörs utifrån hur “västerländska” de är.  

I avsnittet problematiserar Sacco visserligen idén om slöjan genom att han lyfter de 

palestinska kvinnornas perspektiv och låter dem tala. Men Saccos initiala reaktion visar hur 

den beslöjade kvinnan kan kopplas till den västerländska idén om Orienten. Meyda Yeğenoğlu 

skriver om slöjans betydelse ur ett feministiskt postkolonialt perspektiv: 

 

 
198 Ibid. 
199 Sacco 2015, s. 140. 
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It is no surprise that there are countless accounts and representations of the veil and veiled women in 

Western discourses, all made in an effort to reveal the hidden secrets of the Orient. The very description 

of the Orient and its women, “like the unveiling of an enigma, makes visible what is hidden”. The veil is 

one of those tropes through which Western fantasies of penetration into the mysteries of the Orient and 

access to the interiority of the other are fantasmatically achieved.200  

 

Visserligen skulle som sagt Saccos reaktion inför de beslöjade kvinnorna kunna ses som en 

medveten överdrift, ett ironiserande. Hans reaktion kan ses som en strategi för att 

uppmärksamma hur västvärlden ofta betraktar kvinnor i slöja, i likhet med hans ofta 

ironiserande hållning kring sin position som berättare; men bekräftar Sacco inte fördomarna 

genom att använda sig av dem?  

Sacco ägnar ett avsnitt till att diskutera slöjor och även ytterligare avsnitt om villkoren 

för palestinska kvinnors liv i avsnittet “Women”.201 Att avsnittet tituleras “Women” bekräftar 

snarare ett kvinnligt perspektiv som ett undantag och dessa avsnitt är parenteser i jämförelse 

med berättelsens helhet där ett kvinnligt perspektiv sällan skildras. Till skillnad från hans 

relation till de palestinska männen, så lär han inte känna någon av de palestinska kvinnorna 

bättre. Det kan naturligtvis bero på praktiska omständigheter, men när det sker okommenterat 

från Sacco kan detta ses som ett tecken på Saccos bristande genusperspektiv eftersom han 

annars är benägen att konstant kommentera sin egen position och sina val som berättare och 

serieskapare. Alex Morden Osborne påpekar i uppsatsen “Public Pain, Sacco’s Privilege: 

Wounds in Palestine” att den visuella gestaltningen av sår skiljer sig mellan kvinnor och män 

i Palestine.202 Exempelvis beskriver Sacco att en kvinna blir skadad, men hennes sår blir inte 

skildrat i bild,203 eller när en man ber Sacco att hjälpa en ung, skadad, kvinna så förblir hon 

ansiktslös,204 och när en flicka som har fått sitt öga sönderskjutet håller hon för såret med sin 

hand.205 Sacco verkar obekväm med att gestalta kvinnors sår i bild, dessa sår blir privata och 

nekas därmed den publika sfären. Det står i kontrast till hur Sacco gestaltar männens sår, som 

nästan alltid blir publika trots att det ibland är tydligt att det inte ligger i dessa mäns intresse att 

bli blottlagda genom Saccos penna. 

 
200 Meyda Yeğenoğlu, “Veiled fantasies: Cultural and Sexual Difference in the Discourse of Orientalism”, 

Feminist Postcolonial Theory: A Reader, Reina Lewis och Sara Mills (red.), Edinburgh: Edinburgh University 

Press 2003, s. 542–543. 
201 Sacco 2015, s. 133. 
202 Alex Morden Osborne, “Public Pain, Sacco’s Privilege: Wounds in Palestine”, Academia.edu 2015, 

https://www.academia.edu/28745187/Public_Pain_Saccos_Privilege_Wounds_in_Palestine_MA_Essay_2015_?

email_work_card=title, (2019-10-08). 
203 Ibid. 
204 Sacco 2015, s. 157–158. 
205 Sacco 2015, s. 204. 
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Saccos gestaltning av palestinska kvinnor i verket kan därmed ses som problematiskt. 

Istället för att förändra den etablerade västerländska synen på palestinska kvinnor, bekräftar 

han inte istället den maktordning som finns? Audre Lorde proklamerade den idag välkända 

meningen: “The master’s tools will never dismantle the master’s house.”206 Lorde talade 

visserligen i ett sammanhang där hon som svart, lesbisk feminist protesterade mot den vita 

medelklassens status quo där andra röster än de etablerade blev som mest tolererade, men blev 

aldrig på allvar inkluderade. Hon ifrågasatte vad det innebar när ett rasistiskt och patriarkalt 

samhälle använde sina egna verktyg för att sedan utvärdera just dessa diskurser. Även om 

Lordes sammanhang naturligtvis skiljer sig från situationen med Israel-Palestina-konflikten 

och Saccos gestaltning, så är Lordes poäng relevant att beakta. Palestine är ett försök att utmana 

de etablerade normerna kring rapporteringen om konflikten och palestinierna. Även om Sacco 

använder sin roll som berättare som en strategi för att kritisera hegemonin, är det tvetydigt om 

han bekräftar den rådande hegemonin genom att använda sig av ett redan etablerat, 

västerländskt perspektiv, snarare än att han utmanar den. 

 

2.9.1. De ansiktslösa, palestinska kvinnorna 

Ett problematiskt förhållningssätt till palestinska och slöjbeklädda kvinnor finns även i Guy 

Delisles Chroniques de Jérusalem. Hur gestaltas slöjklädda kvinnor i bild i verket och vad kan 

gestaltningen säga om det västerländska perspektivet?  

Jag har tidigare nämnt ett exempel i Chroniques de Jérusalem där den visuella 

gestaltningen av en palestinsk kvinna i en analeps hör samman med begreppet allochronism. 

Den palestinska kvinnan, som var klädd i slöja, blev tvungen att klä av sig och ta av sig slöjan 

eftersom israeliska säkerhetsvakter misstänkte att hon var en självmordsbombare.207 Delisle 

porträtterar även kvinnan som ansiktslös fram tills att hon tar av sig slöjan. Där hennes ansikte 

borde befinna sig finns istället ett tomt, vitt fält. Gestaltningen visar på ett perspektiv där endast 

en slöjlös kvinna är en individ med egna ansiktsdrag. Sekvensen återknyter till begreppet den 

“andre”, eftersom den beslöjade kvinnan inte kan betraktas som en individ förrän hon, som 

Said uttrycker det, “omvandlas till något fundamentalt och konstitutivt annorlunda.”208 

 
206 Audre Lorde, “The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House”, This Bridge Called My Back: 

Writings by Radical Women of Color, Cherrie Moraga, Gloria Anzaldua (red.), 2 uppl., New York: Kitchen 

Table, Women of Color Press 1983, s. 98–106. 
207 Delisle 2011, s. 60. 
208 Landström 2001, s. 29. 
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Exemplet är inget undantag i Chroniques de Jérusalem, utan Delisle tecknar upprepade gånger 

beslöjade kvinnor utan ansikte.209 

Stundtals tecknar Delisle visserligen människor som ansiktslösa när de befinner sig i 

ett avlägset perspektiv, men när det gäller att gestalta beslöjade kvinnor är det ett 

återkommande grepp i verket, oavsett vilket perspektiv de är tecknade utifrån. När den 

beslöjade kvinnan går från att bli ansiktslös till att få ett ansikte, då hon väl tagit av sig slöjan, 

visar det att Delisle som serieskapare inte verkar kunna föreställa sig en kvinna med slöja som 

en verklig människa, en individ.210 Kön och ras blir då sammanlänkat och som Yeğenoğlu 

påpekar skapas en sammanlänkning där kvinnan är Orienten. Kvinnan, likt Orienten, existerar 

som beslöjad: “If the Oriental is feminine and if the feminine is Oriental, we can claim that the 

nature of femininity and the nature of the Orient are figured as one and the same thing in their 

representations. This equivalence positions the Orientalist/Western colonial subject as 

masculine: the other culture is always the other sex.”211  

 

 

Fig. 17, Delisle 2013, s. 41. Copyright © Guy Delisle. 

 

Delisle skildrar både palestinska män och kvinnor i verket, men hans särskilda gestaltning av 

beslöjade, palestinska, kvinnor har effekten att de nekas en individualitet och identitet. Delisle 

återberättar samtal med dessa kvinnor, men kvinnornas berättelser förmedlas inte direkt utan 

endast genom hans återberättande. Ett exempel på detta är i ett avsnitt där Delisle håller i en 

 
209 Delisle 2011, se exempelvis s. 40–41, 56, 60–62, 255–256. 
210 Delisle 2011, s. 60–61. 
211 Yeğenoğlu 2003, s. 554. 
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workshop på ett universitet. Några kvinnor, klädda i hijab och burka, deltar i workshopen och 

berättar om sina liv. I två rutor sammanfattas berättelserna; en av dem har en fästman som är 

fängslad på obestämd tid, en annan tar upp problem med sexuella övergrepp, och en tredje 

pratar om sin kusin som har dött i leukemi.212 Delisle låter inte kvinnorna tala för sig själva, 

utan återberättar istället deras ord. Kvinnorna får därmed inte representera sig själva när de 

nekas en egen röst och individualitet. Det får en effekt att de uppfattas som någonting 

distanserat och diffust och bekräftar deras ställning som den “andre”.  

Dessa kvinnor skulle kunna beskrivas som “subalterna”, eftersom de förtrycks både 

genom den postkoloniala och den patriarkala diskursen i likhet med Spivaks beskrivning av 

förtrycket av “den bruna kvinnan”. Samtidigt kritiserar Spivak användningen av begreppet 

“subaltern”, eftersom hon menar att begreppet idag används alltför brett: “[...] everybody thinks 

that the subaltern is just a classy word for oppressed, for Other, for somebody who's not getting 

a piece of the pie.”,213 och “Many people want to claim subalternity. They are the least 

interesting and the most dangerous. I mean, just by being in a discriminated against minority 

on the university campus, they don't need the word subaltern [...].”214 De som aldrig hörs i 

skildringen är snarare de outbildade, palestinska kvinnorna. Delisle skildrar aldrig ett möte med 

en palestinsk kvinna som inte är utbildad och rör sig inom universitets väggar. Därmed kan det 

beskrivas som att de gestaltade palestinska kvinnorna anonymiseras i verket, medan de 

outbildade, palestinska kvinnorna förtrycks även ur ett klassperspektiv och bekräftar deras 

position som subalterna eftersom de varken blir hörda eller sedda i Chroniques de Jérusalem. 

När Delisle senare återvänder till universitetet kommenterar han klassens låga artistiska 

nivå, trots att de utbildar sig till bildlärare. Det är tydligt att de har en låg utbildningsnivå, inte 

minst eftersom samtliga kursmedlemmar nekar när han frågar om de känner till några välkända 

serier, som exempelvis Hergés “Tintin”.215 Delisle ser ned på deras bristande artistiska förmåga 

men han hade istället kunna vända på perspektivet och se deras utbildning som en styrka och 

en feministisk handling trots att de har drabbats av våld, död och fattigdom. Han verkar inte ta 

in deras berättelser, utan reagerar först när han får se en av kvinnorna, som är klädd i burka, 

blotta sin väldigt magra handled.216 Det är enbart när dessa kvinnors kroppar blottas, när slöjan 

tas av, som han verkligen kan se dem.  

 

 
212 Delisle 2011, s. 256. 
213 De Kock 1992, s. 45. 
214 De Kock 1992, s. 46. 
215 Delisle 2011, s. 255. 
216 Delisle 2011, s. 278. 
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Fig. 18, Delisle 2013, s. 278. Copyright © Guy Delisle. 

 

Daphne Grace skriver om hur slöjan inte enbart fungerar som en mask, utan också som en 

spegel: “Denying woman a face of her own, the veil is the blank surface, the screen of male 

representation, which reflects back man’s own narcissistic image, his mastery as the subject of 

phallocentric universe. Similarly, the veil reflects back the colonial gaze, in a reverse 

voyeurism.”217 Det innebär att detta vita, tomma fält både kan ses som en ansiktslöshet, men 

även som en spegelbild av Delisles egen position som både en manlig och västerländsk 

betraktare. 

När slöjan ses som en spegel blottas Delisles försök att skildra sig själv som en “neutral” 

berättare och förvirringen i att inte kunna positionera sig själv gentemot kvinnorna eftersom 

han enbart ser sin egen spegelbild. Det är inte förrän han ser den palestinska kvinnans kropp 

som Delisle kan förhålla sig till och reagera på dessa kvinnors identitet, eftersom han då ser 

någonting mer än en spegelbild av sig själv utifrån Graces teoribildning. Denna “spegelbild” 

kan också reflektera själva läsaren och behöver därmed inte nödvändigtvis vara en negativ 

spegelbild. Oavsett vem, eller vad, som speglas i detta vita, tomma fält kvarstår faktumet att de 

slöjklädda kvinnorna förnekas en individualitet och en representation i Chroniques de 

Jérusalem genom att deras ansiktsdrag inte gestaltas och att de inte får en egen röst, utan deras 

historier blir enbart återberättade av Delisle. 

 Trots att Delisle uppenbarligen inte är “neutral” som berättare, framställs han som 

sådan i skildringen, som tidigare nämnts. I en intervju får Delisle frågan om han följer 

orientaliska stereotyper i sin skildring, varpå han svarar att det inte är problematiskt att teckna 

 
217 Daphne Grace, The Woman In the Muslin Mask: Veiling And Identity In Postcolonial Literature, London: 

Pluto Press 2004, s. 209. 
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muslimska kvinnor: “I would depict the ladies that are wearing long dress and the veil like the 

Muslim ladies, and it was easy to know where they are from, in my neighbourhood they all 

look[ed] like that. They all wear the headscarf and the long dress. And so, yes, for the foreigner 

it was easy.”218 Visst är det lättare att urskilja palestinier och israeler när de porträtteras med 

karaktäristiska och stereotypa attribut och kläder, men genom att i princip enbart skildra 

palestinska kvinnor med slöja reduceras deras tillhörighet till deras klädsel och de associeras 

därmed enbart med en religiös tillhörighet. Därutöver skildras exempelvis inga kristna 

palestinier som visserligen är en minoritet, men likväl existerar.219 Delisle skildrar inga kvinnor 

som inte bär slöja, med några få undantag. Exempelvis gestaltar han sin palestinska städerska 

i en anekdot där han skräckartat berättar om hur städerskan “skrämmer skiten ur dem [barnen]” 

när hon bär slöja.220 Genom Delisles gestaltning av palestinska kvinnor förstärks alltså redan 

etablerade stereotyper. 

Att Delisle inte heller reflekterar kring sin världssyn eller position i verket kan beskrivas 

utifrån “white solipsism”, en term myntad av Adrienne Rich. “White solipsism” är en tendens 

att tänka, föreställa sig och tala som om vithet beskrev världen.221 Det är inte en tro på att vithet 

är bättre, utan snarare ett tunnelseende som helt enkelt inte ser icke-vit erfarenhet som relevant 

utom i plötsliga reflexer av skuldbeteende, som har lite eller ingen långvarig eller politisk 

användbarhet. Denna reflex kan beskriva Delisles reaktion inför den palestinska kvinnans 

blottade handled och hans oförmåga att kritisera sitt eget perspektiv som berättare och 

betraktare. Delisle har överlag inte någon särskild empati eller vilja att förstå de palestinska 

kvinnorna i verket, men när han får se handleden slås han av en plötslig känsla av skuld och 

kommenterar reflexartat hennes målning med uppmuntran, vilket antyder närvaron av “white 

solipsism” i Chroniques de Jérusalem. 

 

2.9.1. Tempo, bild och meningsskapande 

Gestaltningen av den “andre”, och därmed läsarens uppfattning av denne, påverkas också av 

berättelsens tempo och rytm. Rytmen styrs av såväl innehållet i ramarna som ramarnas 

utformning, exempelvis uppfattas en textlös ram ofta som tidlös och ambivalent. Texten fyller 

därmed en funktion genom att den förankrar tiden. McCloud uttrycker det på följande sätt: “A 

 
218 Kenan Koçak, “Interview with Guy Delisle”, European Comic Art, 23/4 2014: vol. 7:2. 
219 Den kristna, palestinska populationen uppgick 2017 till 2% enligt organisationen Minority Rights Group 

International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Palestine: Christians, maj 2018, 

https://www.refworld.org/docid/49749cd12.html (2020-05-18). 
220 Delisle 2011, s. 134. 
221 Elizabeth V. Spelman, “Gender & Race: The Ampersand Problem in Feminist Thought”, Feminism & 

‘Race’, Kum-Kum Bhavnani (red.), Oxford University Press: New York 2001, s. 75. 
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single image without text is ambiguous: while it could represent just one instant of a causal 

sequence, it could also depict an unmoving set of objects in any span of time up to eternity. 

When words are added, however, the passage of time within the part of the narrative 

encapsulated by a panel is regulated, guiding the reader's attention and interpretation.”222 

Förutom att uppfattningen av tiden och berättelsens rytm styrs av ramarnas existens, så styrs 

den även av ramarnas utformning. Om exempelvis ramarna blir mindre så ökar tempot, och om 

en bild tar upp en hel sida, eller då bilden blöder, så är tempot lugnare. Bilden ger då en 

indikation till läsaren att stanna upp i sitt läsande och ta in känslan i bilden.223 Tempot är 

dessutom intressant att beakta eftersom det är en aspekt som vi vanligtvis inte tänker på när vi 

läser, utan likt en osynlig hand styr den läsaren till olika reaktioner och bidrar till att förstärka 

bland annat mening och skapa berättarrytm i materialet. När förändras tempot i materialet? 

Varför, vad har det för funktion i materialet och vilken effekt har det på gestaltningen av den 

“andre”?  

Genette introducerar ett antal narratologiska begrepp som är behändiga vid en analys 

av tempot i verket. Ett av dessa begrepp är “ellips” som indikerar varaktighet. Ofta manifesteras 

ellipsen genom en uteslutning av handlingen i stil med “tio år senare mötte jag flickan igen, 

och nu arbetar hon som konduktör.”224 Därefter beskriver Genette begreppet 

“sammanfattning”, som är den vanligaste transitionen mellan två scener, den “bakgrund” som 

gör att scenerna sticker ut i berättelsen och tar sig i uttryck i text som exempelvis meningen: 

“så levde de fridfullt de kommande 20 åren”.225 “Scen” är vanligast förekommande i dialoger 

och där är den berättande och den berättade tiden densamma.226 Slutligen beskriver Genette 

begreppet “paus” då den berättande tiden ger plats åt den berättade tiden, vilket ofta sker genom 

statiska beskrivningar eller berättarens kommentarer, exempelvis: “Maria går in i biblioteket. 

Men innan vi går in på Marias bakgrund, låt mig beskriva hennes position i samhället...”.227   

 I Palestine används tempot för att bland annat förstärka känslor och budskap. Ett 

exempel på hur tempo, gestaltning och budskap är sammanlänkande finns i avsnittet “Moderate 

Pressure’ part 2”. I avsnittet berättar en palestinsk man om hur han har blivit torterad av den 

israeliska militären under sin vistelse i fängelset.228 I bild ser vi den palestinske mannen 

 
222 Henry James Pratt, “Narrative in Comics”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2009: vol. 67:1, 

JSTOR, https://www.jstor.org/stable/40206394, (2019-09-30), s. 109. 
223 Eisner 2008, s. 30. 
224 Genette 1983, s. 106. 
225 Genette 1983, s. 97. 
226 Genette 1983, s. 94. 
227 Genette 1983, 99–100. 
228 Sacco 2015, s. 102–113. 
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framifrån när han står i sin minimala cell och väntar ut tiden med en säck över sitt huvud, och 

i textrutan berättar mannen om sin upplevelse i fängelset. Bildberättandet sker ur ett allvetande 

perspektiv vilket antyder en extern fokalisering. Samtidigt är texten förankrande eftersom den 

hjälper oss att tolka bilderna rätt, vilket betyder att bilderna kan ses som en förlängning av 

textens interna fokalisering. Bilderna är därmed en gestaltning av mannens inre projektion av 

sig själv som vi får ta del av, samtidigt som vi också ser honom i bild vilket antyder att det 

finns element av en mer allvetande, extern berättare i bild. Förmågan att simultant skildra flera 

perspektiv kan anknytas till seriemediets möjlighet att skildra ett flertal tidsperspektiv i en och 

samma ruta. Den interna fokaliseringen kan kopplas samman till ett mer kortvarigt 

tidsperspektiv, medan det externa perspektivet med ett allvetande anslag hör samman med en 

sorts beständighet. Därmed kan det beskrivas som att palestiniern i avsnittet presenteras utifrån 

både intern och extern fokalisering, och även utifrån två tidsperspektiv. Detta blir även tydligt 

genom en användning av Genettes begrepp i en analys av materialet, som jag kommer att 

diskutera nedan. 

 

 

Fig. 19, Sacco 2015, s. 109. Copyright © Joe Sacco.  

 

Avsnittet är tolv sidor långt och serierutorna är jämnt uppdelade med ett svart ramverk, se 

bilden ovan. Det skiljer sig från resten av seriealbumet där bilderna omges av en vit bakgrund 

eller blöder utanför sidmarginalen. Även ramarnas struktur skiljer sig i avsnittet, eftersom 



73 

 

sidorna vanligtvis gestaltas utifrån simultan succession där den visuella informationen flödar 

över ramarna. Den simultana successionen, där bild och text ofta överlappar varandra, skapar 

en känsla av kaos och fragmenterat berättande, men i det beskrivna avsnittet är bilderna tydligt 

strukturerade i ramar som blir allt mindre ju längre tortyren och berättelsen fortgår. Effekten 

av ramarnas struktur och utformning i avsnittet blir att tempot höjs för varje sida, samtidigt 

som de förminskade rutorna skapar en känsla av klaustrofobi som speglar mannens upplevelse 

i cellen. 

Avsnittet kan beskrivas utifrån Genettes båda begrepp “paus” och “scen”. Den 

berättade och den berättande tiden är å ena sidan likställda i avsnittet, eftersom orden i 

textrutorna styr den berättade tiden vilket indikerar att avsnittet kan beskrivas som en scen. 

Berättad och berättande tid sammanfaller i bild, eftersom den visuella gestaltningen i avsnittet 

kan beskrivas som ögonblicksbilder. Samtidigt kan bilderna beskrivas utifrån begreppet paus, 

eftersom de kan tolkas som en visuell gestaltning av en beskrivning där den berättade tiden 

överskrider den berättande tiden, vilket ger effekten av en mer tidsmässig varaktighet skapas. 

Att avsnittet bygger på dessa dubbla tempomarkörer antyder seriemediets motstridiga 

förhållande till tid. Berättelsens presens, genom scenen, befinner sig i samma serieruta som 

pausen, vilket indikerar en förskjutning av den berättade tiden. Avsnittet med tortyrscenen har 

därmed en viktig funktion i att den försätter det palestinska vittnesmålet både i berättelsens 

“nu”, samtidigt som varje bild bjuder in till läsarens reflektion och inkännande genom pausen 

som sker i den visuella gestaltningen. Trots att avsnittet skildras genom en tillbakablick skapar 

alltså användningen av tid ett dubbelt tidsperspektiv där både en närvaro och tidlöshet 

samverkar, vilket ger palestinierna en representation genom två tidssjok i Palestine. 

Tempohöjningen som uppstår genom ramarnas utformning fyller även en funktion i att 

förstärka känslan av det lidande och den klaustrofobi som upplevdes under tortyren. Det 

upptrappade tempot skapas genom ramarnas utformning och kan även beskrivas genom 

begreppet “ellips”. Ellipserna indikerar varaktighet och jag menar att implicita ellipser kan 

likställas med begreppet slutning inom seriemediet. Genette beskriver implicita ellipser som: 

“Those whose very presence is not announced in the text and which the reader can infer only 

from some chronological lacuna or gap in narrative continuity.”229 Serier bygger som bekant 

på slutning, där läsaren sammanfogar mening och tid i kanalerna, det vill säga ramarnas 

mellanrum. Likt den interna ellipsen annonseras inte slutningen i varken bild eller text, utan 

 
229 Genette 1983, s. 108. 
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impliceras i kanalerna. De implicita ellipserna bidrar därmed till att skapa det höjda tempot 

vilket förstärker känslan av den visuella gestaltningen i avsnittet.  

 

Fig. 20, Sacco 2015, s. 113. Copyright © Joe Sacco. 

 

Avsnittet avslutas med att den palestinske mannen blir utsläppt ur fängelset och därefter 

gestaltas en vardagsscen som föreställer en gata i Jerusalem där folk promenerar, se bilden 

ovan. Bilden blöder och sträcker sig över en halv sida, varav bilden kan betecknas som en paus 

vilket manifesteras genom den visuella gestaltningen. Samtidigt kan bilden även ses som en 

sammanfattning eftersom den berättade tiden överskrider den berättande tiden. Inom 

skönlitteratur kan sammanfattning ta sig uttryck genom meningar som exempelvis: “så levde 

de lyckliga de nästkommande 20 åren.” I serieformatet kan sammanfattningen manifesteras 

genom en visuell gestaltning. I seriemediet kan alltså dessa ögonblicksbilder metonymiskt 

representera utdragna tidstillstånd. Bilden på gatan i Jerusalem kan därmed tolkas som en 

sammanfattning av konfliktens konsekvenser där israelerna fortsätter att leva ett dugligt och 

lugnt vardagsliv medan palestinier samtidigt kämpar för sina liv. Detta är särskilt viktigt i 

gestaltningar av Israel-Palestina-konflikten, då likt användningen av tiden i verket existerar 

också konflikten både i ett “nu”, samtidigt som konflikten är kopplad till ett längre och utdraget 

tillstånd. 

Förutom att tempot är en komponent för att förstärka känslor i verket, så är den även en 

strategi för att uppmärksamma läsaren på ett budskap i Palestine. I början av det ovan beskrivna 

avsnittet berättar Sacco att parallella verkligheter existerar: “Make no mistake, everywhere you 
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go, not just in Marvel Comics, there’s parallel universes...”230 Denna tes om att parallella 

universum existerar även i verkligheten stärks via avbyte mellan bild och text i två avsnitt. 

Genom ramarnas utformning i avsnittet ovan skapas en sorts crescendo som når sin upplösning 

i bilden på den israeliska gatan. I ett tidigare avsnitt skildrar Sacco ytterligare ett palestinskt 

vittnesmål om tortyr i fängelset där det även sker ett tempomässigt cresendo med en upplösning 

i en bild som gestaltar en begravning där palestinier samlas och bär på en likkista.231 Här finns 

stora likheter med bilden på den israeliska gatan. Dessa två avsnitt är likartade i användningen 

av tempo och visuell gestaltning och utifrån begreppet avbyte kan dessa avsnitt sammanföras. 

De båda avsnitten står i kontrast till varandra där den israeliska, lugna vardagen existerar likt 

ett parallellt universum i jämförelse med det palestinska vardagslivet som präglas av sorg och 

dödsfall. Här är även Groensteens begrepp sammanflätning relevant eftersom bilderna inte är 

placerade intill varandra, men genom en synkron blick och avbyte går det att utläsa ett budskap 

genom att dessa två avsnitt sammanlänkas. 

Saccos devis om “parallella universum” blottlägger hur konflikten ofta har skildrats i 

västerländsk media och blir återigen en kritik mot det pro-israeliska perspektivet som han 

menar dominerar narrativet kring konflikten. Det finns bara plats för en verklighetsbeskrivning, 

samtidigt som palestiniernas berättelser hela tiden har existerat jämsides med ett israeliskt 

narrativ. Å andra sidan kan Saccos jämförelse mellan israelernas och palestiniernas vardag ses 

som ett extremt exempel eftersom han väljer att jämföra en idyllisk bild av den israeliska 

vardagen tillsammans med den palestinska vardagen som är kantad av död och sorg. Här hade 

det möjligtvis varit mer nyanserat att istället visa hur israeler också drabbas av dödsfall i 

samband med konflikten för att motverka en polarisering mellan israeler och palestinier.  

I avsnittet framhäver Sacco hur historien har raderat palestinska minnen och 

osynliggjort den palestinska historieskrivningen. Charlotta Salmi skriver om hur historien har 

raderat palestinska minnen genom begreppet “memoricide”, som är applicerbart på Palestine: 

 

History performs what post-Zionist historian Avi Shlaim (2009) terms “politicide” – the denial of an 

independent political existence for Palestinians in Palestine – through an act of “memoricide”: a 

conscious attempt to ”tell one narrative and erase another” that Ilan Pappé traces in Israeli culture. Under 

such circumstances, images can offer a potential history that, as Israeli visual theorist Ariella Azoulay 

 
230 Sacco 2015, s. 102. 
231 Sacco 2015, s. 99. 
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suggests, not only fosters different understandings of the community and its culture, but opens up new 

avenues for intervention into the past.232 

  

Genom användningen av tid och sammanflätning uppmärksammar Sacco akten av 

“memoricide” i narrativet kring Israel-Palestina-konflikten. Saccos gestaltning i Palestine blir 

därmed ett ingripande i historieskildringen av konfliktens båda parter och en strategi för att 

återigen skapa upprättelse åt palestinierna.  

I det ovanstående avsnittet har jag diskuterat hur användningen av tid och tempo bland 

annat används för att förstärka känslor och hur det bidrar till att motverka bilden av 

palestinierna som den “andre” i Palestine. Ett uppslag som sticker ut i seriealbumet finns i 

avsnittet “Refugeeland”. I “Refugeeland” ägnar Sacco ett helt uppslag till att visuellt gestalta 

ett palestinskt flyktingläger.233 Bilden är textlös och har ingen rutindelning, utan bilden blöder 

igenom marginalerna. Det är den enda bilden i hela verket som sträcker sig över ett helt uppslag 

och fastnar därmed i läsarnas medvetenhet även under den fortsatta läsningen. Bilden är 

intressant eftersom den kan tolkas utifrån olika tidsperspektiv. Den berättande tiden är enbart 

ett uppslag och uppslaget är en ögonblicksbild, men den kan också ses som representativ för 

ett utdraget och oföränderligt tillstånd.  

Uppslaget kan betraktas som en paus där beskrivningen sker genom det visuella 

berättandet vilket förlänger den berättade tiden. Samtidigt kan den också tolkas som en 

sammanfattning utifrån Genettes definition av begreppet. Bilden av flyktinglägret kan ses som 

en bakgrund för scenerna, det vill säga de olika händelser och vittnesmål som sker före och 

efter bilden på flyktinglägret. Bilden sammanfattar palestiniernas villkor genom den visuella 

gestaltningen och ger en bakgrund till de olika vittnesmålen i verket. Genom bildens 

dubbeltydighet binds då- och nutid samman eftersom det både är en ögonblicksbild samtidigt 

som den representerar ett oföränderligt och utdraget tillstånd. Dessa aspekter expanderar det 

palestinska perspektivet som representeras genom en rad olika tidsperspektiv i Palestine. 

 

 
232 Charlotta Salmi, “Reading footnotes: Joe Sacco and the graphic human rights narrative”, Journal of 

Postcolonial Writing, augusti 2016: vol. 52:4, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449855.2016.1221892, (2019-09-30), s. 417. 
233 Sacco 2015, s. 146–147. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449855.2016.1221892
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Fig. 21, Sacco 2015, s. 146–147. Copyright © Joe Sacco.  

 

Eftersom bilden blöder ger den ett intryck av att breda ut sig bortom läsarens horisont som om 

misären i flyktinglägret inte har något slut. Det kan visserligen tolkas som om också situationen 

i flyktinglägret och i bredare bemärkelse – konflikten – är oändlig. Men gestaltningen kan även 

tolkas som en uppmaning; det palestinska folkets lidande är oändligt under förutsättning att 

omvärlden accepterar ett status quo. Fokaliseringen sker utifrån ett fågelperspektiv där män, 

kvinnor och barn lever sina liv i det leriga flyktinglägret. Detaljer gestaltas i flyktinglägrets 

vardagsliv i stil med den flamländske renässanskonstnären Pieter Bruegel den äldre. Bilden blir 

som en utzoomning från de individuella vittnesmålen som har skildrats genom verket, vilket 

skapar en möjlighet för läsaren att sätta dessa vittnesmål i ett större sammanhang.  

Will Eisner menar att ett fågelperspektiv ger en känsla av objektivitet där läsaren 

observerar, snarare än deltar.234 Det innebär att perspektivet i uppslaget uppmanar läsaren till 

reflektion som står i kontrast till det övriga verket som är överfyllt av information och visuella 

detaljer. I Palestine utmanar Sacco den etablerade bilden av palestinier som en homogen, 

anonymiserad grupp. Han växlar mellan att gestalta palestinierna som både grupp, som i bilden 

ovan, och som individer genom att han även gestaltar en rad palestinska vittnesmål. Bilden på 

flyktinglägret avviker även genom dess visuella gestaltning. Den är realistiskt tecknad och 

liknar ett fotografi, varför tecknarstilen skiljer sig från Saccos gestaltning av karaktärer som 

 
234 Eisner 2008, s. 92. 
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gestaltas visuellt genom stilisering och förenkling. Serieforskarna Weber och Hall menar att 

den realistiska stilen är viktig eftersom den gestaltar bilder som liknar verkliga människor och 

platser vilket styrker verkets autenticitet.235 Genom den visuella gestaltningen i uppslaget 

uppmärksammar Sacco läsarna på palestiniernas verklighet utanför verket.  

 Uppslagets visuella gestaltning kan även kopplas samman med begreppen konnotation 

och denotation. Bilden ovan är delvis en typ av ögonblicksbild med ett realistiskt och 

dokumentärt anslag, vilket kan kopplas till denotation. Samtidigt finns det en symbolisk 

representation i bilden vilket hör samman med det konnotativa och ett beständigt 

tidsperspektiv. Bilden på flyktinglägret visar exempelvis mödrar som tar sina döttrar till skolan 

och barn som leker med pinnar, familjära scener som de flesta kan relatera till. Genom bildens 

konnotativa aspekter skapar Sacco igenkänning. Palestiniernas vittnesmål har fram tills nu ofta 

varit ytterst dramatiska och tragiska, men genom de konnotativa aspekterna normaliseras 

bilden av dem.  

I Palestine blir det tydligt hur Sacco styr läsaren för att övertyga denne om sin egen 

ideologi. I seriealbumet har bilder av palestinier en högre grad av symbolisk representativitet 

än vad bilderna av israelerna har. Det beror delvis på den visuella gestaltningen, men det beror 

också på användningen av tempo i verket eftersom palestinierna representeras i högre 

utsträckning genom en rad olika användningar av tempo. Inslag av pausering och summering 

är vanligare vid gestaltningen av palestinierna, vilket speglar Saccos berättarrytm eftersom 

tempot indikerar Saccos reaktioner på sin omgivning. Samtidigt speglar tempot också 

seriealbumets dubbla verklighetsplan: Saccos personliga plan liksom ett historiskt perspektiv. 

Sambandet mellan tempo och den “andre” innebär att palestinierna uppfattas som mer 

komplexa i verket, till skillnad från israelerna som oftare skildras med inslag av implicita 

ellipser vilket antyder en tidsmässig kortvarighet, där läsaren inte i lika hög grad får möjlighet 

att reflektera över israelernas betydelse och position i verket.  

Användningen av tempo skiljer sig åt i materialet jag analyserar, vilket kan bero på att 

tempo hör samman med bland annat berättarperspektiv och vilka verklighetsplan som beskrivs. 

Likväl finns det även ett antal likheter i de olika seriealbumen; exempelvis återkommer en 

liknande användning av tid och tempo som markörer av peripeti och förstärkare av budskapen 

i materialet. En slående likhet i användningen av tid och budskap finns exempelvis mellan Guy 

Delisles Chroniques de Jérusalem och Joe Saccos Palestine.  

 
235 Weber & Rall 2017, s. 389. 
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I Chroniques de Jérusalem har skildringen ett relativt jämnt tempo genom att 

serieramarna ofta är jämnt lagda över sidorna. Ett undantag är i ett avsnitt den israeliska armén 

flygbombar Gaza i “Operation Gjutet bly”.236 Den berättade tiden har tidigare inte markerats, 

men från och med attackens startdatum står varje datum markerat i avsnittet. Serieramarna är 

mindre i storlek vilket indikerar ett högre tempo, vilket liknar det tidigare beskrivna avsnittet i 

Palestine där en palestinsk man genomgick tortyr i fängelset.237 I avsnittet “Operation Gjutet 

bly” är informationen i serierutorna i linje med den övriga skildringen där Delisle beskriver 

anekdoter från sitt vardagsliv. Samtidigt blir Delisles användning av tid en indikator på 

situationens allvar eftersom den skapar en tidsmässig upptrappning som sker genom interna 

ellipser och minskade ramar. 

 

 

Fig. 22, Delisle 2013, s. 168. Copyright © Guy Delisle. 

 

När det slutligen blir vapenvila saktas tempot ned och avsnittet får en sorts upplösning som 

gestaltas i en bild som tar upp en halv sida, se bilden ovan.238 Bilden visar muren som omger 

Gaza, tillsammans med en text som bland annat anger antalet skadade palestinier i attacken. 

Användningen av tid i avsnittet skapar en särskilt stor kontrast till Delisles position som 

utomstående i Israel. Hans position markeras genom de bilder som efterföljer tempohöjningen 

och upplösningen under krigets skeende. Efter anfallet i “Operation Gjutet bly” bombas det 

 
236 Delisle 2011, s. 156. 
237 Se s. 73–74 ovan. 
238 Delisle 2011, s. 168. 
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fortfarande “lite här och var” medan vi i bild ser att Delisle befinner sig på stranden och solar 

i Tel Aviv, Israel.239  

Avsnittet påminner om Saccos devis gällande parallella universum i Palestine, som jag 

tidigare diskuterat. En liknande gestaltning sker i Chroniques de Jérusalem där Gaza blir 

bombarderat, samtidigt som Delisle kan leva ett drägligt liv i Tel Aviv. På samma sätt som i 

Palestine används tiden i verket för att markera ett budskap, eftersom båda avsnitten bygger på 

en upptrappning av tempot som resulterar i en upplösning genom en stor, blödande bild. 

Gestaltningen i avsnittet “Operation Gjutet bly” kan tolkas som en kommentar till hur den 

“andre” och dess upplevelser marginaliseras. Media, och även Delisle, intresserar sig enbart av 

konflikten när den är som mest brännande, men när våldet avtar så återgår västvärlden, och 

därmed också Delisle, till sina egna problem.  

Avsnittet kan även betraktas som en kritik gentemot Israel och deras roll i konflikten, 

eftersom gestaltningen av tillvaron i Tel Aviv är så pass väsensskild jämfört med gestaltningen 

av Gaza. Genom användningen av tid uppmärksammas visserligen palestiniernas lidande, men 

samtidigt representeras palestinierna inte i bild. Återigen anonymiseras palestinierna i verket, 

vars tillvaro enbart skildras genom Delisles återberättande i textrutorna. I Saccos gestaltning 

av “parallella universum” representerades palestinierna genom olika tidstillstånd och 

fokaliseringsperspektiv, vilket ger en förstärkt känsla av palestiniernas upplevelse. I avsnittet 

“Operation Gjutet bly” skildras en likartad användning av tid, men eftersom palestiniernas 

perspektiv inte gestaltas i bild bekräftas återigen deras position utifrån anonymisering och 

distans. Även om både Delisle och Sacco beskriver en typ av parallella verkligheter som 

existerar i samband med konflikten, innebär alltså Delisles gestaltning att palestiniernas 

etablerade position som den “andre” bekräftas i seriealbumet.  

Avsnittet ovan speglar även hur tempot generellt används i Chroniques de Jérusalem. 

Tiden är ofta tydligt strukturerad i verket genom tidsangivelser och med tydliga hopp mellan 

scener som är relevanta för att gestalta ett privat plan eller ett samhällsperspektiv där bilden av 

konflikten skapas. De tydliga tidsangivelsen och det jämna tempot i verket speglar Delisles 

berättarrytm. Samtidigt präglas skildringen även av en dagbokskaraktär som framträder genom 

att protagonisten själv ofta befinner sig i bild, vilket reflekterar det privata planet som gestaltas 

i verket och innebär att konflikten står i förgrunden i skildringen. Därigenom ser vi hur tempot 

i verket också speglar berättarrytm och vilka verklighetsplan som skildras i verket.  

 
239 Delisle 2011, s. 173. 
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Tempot har en liknande funktion i samtliga seriealbum; i Not the Israel My Parents 

Promised Me är tiden komprimerad med tät dialog och starkt stiliserade tillbakablickar, vilket 

speglar skildringens fokus på berättarjagets perspektiv och ett brett, historiskt perspektiv. Likt 

Delisles skildring präglas Sarah Gliddens How to Understand Israel in 60 Days or Less utav 

en sorts dagbokskaraktär som framgår genom att protagonisten ofta befinner sig i bild. 

Seriealbumet bygger främst på dialog vilket avspeglas i den sceniska distributionen av tid, där 

avbrott i form av analepser bidrar till en undervisande och sökande ton i seriealbumet. Gliddens 

tecknarstil innebär att skillnader mellan människor inte framhävs, vilket reflekteras i hur det 

sceniska ger en kontinuitet som låter ett flertal människor komma till tals. Det personliga 

anslaget finns även i hög grad i inblickar i protagonistens moraliska våndor, vilket blir särskilt 

tydligt i kapitlens avslut där hennes eftertanke återspeglas i en förändrad rytm genom ordlösa 

serierutor. 

Gliddens användning av tempo i kapitlens avslut är särskilt intressant att beakta, 

eftersom de ofta gestaltas via textfria bilder där återigen kombinationen av paus och 

sammanfattning – vilket gestaltas genom en blödande, textlös bild – markerar Gliddens 

emotionella och moraliska vånda.240 Ett exempel på hur tempot speglar verkets 

berättarperspektiv och verklighetsplan är i ett avsnitt där Glidden besöker Israels museum om 

förintelsen. Avsnittet inleds med att en guide berättar om förintelsen, men Glidden erkänner att 

hon inte reagerar på hans ord, utan hon önskar att hon kunde känna mer.241 Därefter får hon en 

stund för sig själv och går till “The Hall of Names at Yad Vashem” som är full av korta texter 

om de som har överlevt Förintelsen, och taket är täckt av 600 fotografier på de överlevande. I 

bilden ser vi Glidden som tittar upp på taket som täcks av fotografierna, bilden tar upp nästan 

en hel sida och får knappt plats i ramen. 

 

 
240 Ett exempel på en liknande sekvens finns även i Not the Israel My Parents Promised Me, där sekvensen 

uppstår när en ung Harvey Pekar bryter med sin tidigare uppfattning av Israel och konflikten. Se s. 142–144 i 

seriealbumet. 
241 Glidden 2010, s. 159. 
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Fig. 23, Glidden 2010, s. 159. Copyright © Sarah Glidden. 

 

Genom en användning av paus och sammanfattning blir bilden ett avbrott i verkets tempo som 

annars är konstruerat genom jämt fördelade serieramar och där textrutorna även styr tiden. 

Bilden ger ett utifrånperspektiv på händelsen, samtidigt som bilden förankras av texten vilket 

befäster en intern fokalisering. Det innebär att ett flerfaldigt berättarperspektiv skapas, vilket 

ger en ökad förståelse för hur Glidden blir emotionellt påverkad av upplevelsen i kontrast till 

guidens ord som Glidden inte kunde relatera till. Bilden antyder också hur denna del av 

historien är svår att få grepp om, den ryms inte i bildens ram utan upplevelsen verkar gå utanför 

berättarens förmåga att skildra upplevelsen. Det förändrade tempot och det mångtydiga 

berättarperspektivet markerar en vändpunkt i verket, eftersom det är efter Gliddens besök i 

muséet som hon börjar på allvar ifrågasätta sin föreställning om Israel och konflikten. Tempot 

i bilden används därmed som en markör av både Gliddens och själva berättelsens peripeti, och 

den styr läsaren till att förstå hennes inre men har även en funktion i att skapa en närhet till den 

israeliska historien.  

I det material jag undersöker kan övergripande drag i tidsgestaltningens förstärkning av 

budskapen identifieras. Genom en analys av tempot i verken blir det tydligt att den ”andre” 

exkluderas i viktiga vändpunkter i materialet. I samtliga verk, med undantag för i Palestine, 

gestaltas inte den “andre” i bild i dessa avsnitt. Dessa blödande bilder är dessutom särskilt 

viktiga eftersom de anknyter till en “oändlig” tid, till skillnad från det övriga berättandet som 

antyder föränderlighet och rörelse genom de implicita ellipserna. I de exempel jag har 

diskuterat ovan är det ett israeliskt perspektiv som framskrivs i relation till en beständighet, 
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och därmed möjligtvis en oföränderlighet i relation till konflikten. Därigenom synliggörs hur 

användningen av tid och tempo i serier är avgörande för hur den “andre” framställs i materialet. 

 

3. Sammanfattning 

Är serier reducerande och stereotypiserande? Eller är de ett särskilt passande medium för att 

skildra konflikt, som bland annat Ellen Roser Feig påstår: “[…] graphic novel can be 

considered an excellent medium in which to explore complicated, difficult issues including 

those surrounding the Israeli-Palestinian conflict.”?242 Jag hävdar att det är bådadera. I 

uppsatsen har jag visat hur seriemediet präglas av bland annat stereotypisering och förenkling, 

samtidigt som tecknade serier har en unik förmåga att skildra komplexa ämnen. 

 I uppsatsen har jag undersökt hur den “andre” framställs i fyra seriealbum som skildrar 

Israel-Palestina-konflikten: Palestine av Joe Sacco, Not the Israel My Parents Promised Me av 

Harvey Pekar och JT Waldman, How to Understand Israel in 60 Days or Less av Sarah Glidden 

samt Chroniques de Jérusalem av Guy Delisle. Serierna har analyserats utifrån användningen 

av tid i materialet, eftersom olika tidsperspektiv kan existera simultant vilket påverkar 

uppfattningen av den “andre”. Jag har främst undersökt analepser eftersom dessa förekommer 

frekvent i materialet och fyller en funktion i att ge bakgrundsinformation om konflikten och 

karaktärer i seriealbumen. Därutöver har jag analyserat användningen av tempo utifrån bland 

annat Genettes begreppsapparat. Serierna har även undersökts utifrån ett narratologiskt 

perspektiv, eftersom begrepp som fokalisering och berättarperspektiv är särskilt komplext i 

serier som kan innehålla flera perspektiv i en och samma ruta vilket komplicerar gestaltningen 

av den “andre”.  

 Jag vill vidare kommentera en möjlig problematik kring en analys av den ”andre” i 

serier. Begreppet den ”andre” kan ytterligare problematiseras, exempelvis hur vida det är 

givande att positionera konfliktens parter och ett västerländskt perspektiv i ett 

motsatsförhållande. I uppsatsen har jag antytt några kritiska förhållningspunkter gällande Saids 

teorier, varav jag delvis använt mig av Spivaks begrepp ”subaltern” samt feministisk 

postkolonial teori för att komplettera Saids teoribildning. En fördjupning av dessa perspektiv 

menar jag vore relevant för framtida forskning av materialet. Därutöver har jag använt mig av 

narratologiska perspektiv vilket har varit givande för att förstå och beskriva seriemediets 

komplexitet gällande berättarperspektiv och fokalisering. I ett anläggande av ett narratologiskt 

 
242 Rosner Feig 2016, s. 186.  
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perspektiv, i synnerhet med fokus på fokaliseringen, finns potential för framtida diskussion och 

fördjupning inom studiet av serier. 

Genom en analys av perspektiv, fokalisering och analepser har jag visat hur visuell 

stereotypisering och allochronism bidrar till att skapa den “andre”. I exempelvis Chroniques 

de Jérusalem såg vi hur Delisle bekräftar etablerade stereotyper och hur palestinierna i högre 

grad försätts i tillbakablickar vilket bidrar till uppfattningen av den ”andre”. Tiden är en central 

aspekt för att skapa distans till den “andre”, men den fyller även en funktion i att skapa 

upprättelse, vilket jag har visat i min analys av bland annat How to Get to Know Israel in 60 

Days or Less, där närheten till ett israeliskt perspektiv och historia skapas genom den särskilda 

användningen av tillbakablickar och fokalisering. Seriemediets närhet till stereotypisering och 

förenkling beror delvis på att serier har en inneboende subjektivitet, vilket blir tydligt genom 

en analys av bildernas konnotativa aspekter som ofta döljs genom de seriejournalistiska 

verkens dokumentära och realistiska anslag. Därutöver är stiliseringen en viktig komponent i 

seriemediet, som i exempelvis Pekars verk Not the Israel My Parents Promised Me där de 

starkt stiliserade bilderna bekräftar stereotyper snarare än främjar igenkänning. Samtidigt har 

jag visat att den komplexa användningen av tid, berättarperspektiv och fokalisering i serier 

innebär att perspektiv ständigt kompliceras och nyanseras. Joe Sacco utmanar exempelvis ett 

etablerat narrativ kring konflikten genom simultana tids- och berättarperspektiv. Genom 

seriemediets möjlighet att samtidigt skildra såväl historiska narrativ som personliga vittnesmål 

sammanlänkar Sacco både olika perspektiv och olika tidstillstånd, vilket innebär att 

palestinierna får upprättelse i verket eftersom de blir gestaltade som en nyanserad och 

heterogen grupp. 

I Palestine deklarerar Joe Sacco “I will alert the world to your suffering!”, men hur 

lyckas egentligen serieskaparna med att förmedla sina budskap? Ett oväntat resultat i analysen 

är uppdagandet av diskrepans mellan serieskaparnas intentioner, som ofta framställs i 

textrutorna, och de faktiska effekterna av gestaltningarna. Både Harvey Pekar och Sarah 

Glidden uttrycker att de är för palestiniernas sak i konflikten. Genom en analys av 

narratologiska aspekter och distributionen av tid i verken blir det dock tydligt hur palestinierna 

positioneras som den ”andre” i de båda seriealbumen. Guy Delisle har inga starka åsikter om 

konfliktens båda parter, men likväl bekräftar han både israeliska och palestinska stereotyper i 

sitt verk där särskilt de palestinska kvinnorna har en särställning eftersom de gestaltas utan 

individualitet eller egen röst. Joe Sacco är i mångt och mycket lyckosam i sitt försök att skapa 

upprättelse åt palestinierna genom att utmana den etablerade bilden av palestinier i västerländsk 
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media. Dessvärre blir också effekten av Saccos gestaltning i Palestine att konfliktens båda 

parter polariseras. 

Som jag tidigare har påpekat finns det samtidigt flera förtjänster med gestaltningen av 

konflikt i tecknade serier, vilket framkommer i min analys av materialet. Utifrån en granskning 

av tillbakablickar och fokalisering iakttas hur exempelvis Sarah Glidden utmanar fördomar om 

Israel-Palestina-konflikten, och genom gestaltningen i verket får läsaren en förståelse för såväl 

konflikten som för hennes emotionella våndor. Hon går från en fast position till en osäkerhet 

och lyckas därmed förmedla konfliktens komplexitet, även om skildringen präglas av ett 

israeliskt och judiskt perspektiv. Joe Sacco använder flera simultana tids- och 

berättarperspektiv vilket innebär att gestaltningen av palestinierna blir nyanserad. Därutöver 

använder han sig av en rad berättartekniker, däribland självreflexivitet, vilket uppmanar läsaren 

till att läsa verket med kritiska ögon. Här finns också en tidsmässig aspekt där det ögonblickliga 

och det varaktiga ofta samspelar i en och samma serieruta, vilket innebär att palestinierna 

representeras i dubbla tidssjok som motverkar en andrafiering. Genom en analys av tempot i 

materialet framgår hur tid konstrueras i tecknade serier och hur tempot bland annat bidrar till 

att styra läsaren genom att uppmärksamma budskap och förstärka känslor vilket bidrar till 

uppfattningen av den “andre”. I analysen av tempot i materialet har jag även visat hur flera 

tidsperspektiv kan samexistera i seriemediet, samt hur tempot säger något om 

berättarperspektiv och verklighetsplan. 

Till skillnad från den etablerade journalistiken ger dessa seriejournalistiska verk i mångt 

och mycket alternativa skildringar av Israel-Palestina-konflikten där aspekter som vardagliga 

detaljer, vittnesmål och bakgrund gestaltas för att skapa autentiska och kritiska skildringar av 

konflikten. Subjektivitet är en central aspekt i serieskapandet och i min analys framgår denna 

ständiga tvekamp mellan objektivitet – där det realistiska och dokumentära anslaget ingår – 

och subjektivitet – serieskaparens påverkan och medverkan som karaktär – vilket påverkar hur 

den “andre” gestaltas. Även om serieskaparna inte alltid lyckas med att ge en nyanserad bild 

av konflikten visar min analys att det finns en stor potential till subversiva gestaltningar inom 

tecknade serier genom mediets särskilda möjlighet att simultant skildra flera perspektiv och 

tidstillstånd. Denna potential är särskild viktig i skildringar av långdragna och komplexa 

konflikter, som just Israel-Palestina-konflikten, eftersom seriemediet har en särskild möjlighet 

att utmana etablerade åsikter då perspektiv och gestaltningar ständigt kompliceras genom 

seriemediets berättartekniska förutsättningar. 
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