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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys granska hur makt, motstånd och identiteter 

skildras i de seriösa serieböckerna Persepolis av Marjane Satrapi, An Arab in America av Toufic El 

Rassi samt Maus av Art Spiegelman, som alla på ett eller annat sätt handlar om migration. Jag använder 

teorier som Michel Foucault och Chandra Talpade Mohanty har lagt fram och också litteratur om 

diskursanalys. Syftet är även att studera synen på serier som berättandeform. Jag diskuterar målgrupper 

för serieberättelser och huruvida serier håller på att ta sig in i ”finkulturen”. Där använder jag bland 

annat Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teorier om diskursers kamp med varandra om makt och 

hegemoni. Med deras begrepp kan serier sägas befinna sig i ett ”diskursivt fält” i förhållande till andra 

mer hegemoniska diskurser. Min slutsats är att seriösa serier håller på att bli en mer etablerad genre med 

egna uttrycksmedel men samtidigt fungerar som en form av motstånd mot finkulturen och mot hur och 

vem som tillåts berätta.  

Nyckelord: Serier, makt, motstånd, identitet, migration, etnologi, diskursanalys 
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1. Inledning 

Serieböcker har länge ansetts vara enklare litteratur med syfte att roa främst barn. De har inte 

ansetts höra till finkulturen utan har klassats som ”populärkultur” och setts över axeln fram 

till 1970-talet.
1
 Scott Mc Cloud, som är en återkommande referens i seriesammanhang, 

beskriver det på ett annat sätt. Han säger att serieskapare med en kombination av ord och bild 

vill ta efter andra mediers bedrifter och ständigt får ta strid mot den ”stora” konsten och den 

”stora” litteraturen.
2
 Sett med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursperspektiv, som 

jag återkommer till senare i uppsatsen, är detta en bra bild av hur diskurser kan kämpa med 

och mot varandra. För att använda några av deras begrepp befinner sig serier i ett ”diskursivt 

fält” i förhållande till andra mer hegemoniska diskurser. 

Längre fram ska jag illustrera detta med exempel ur serieberättelser om migration. Där finns 

bra exempel på hur makt kan beskrivas, hur motstånd skapas och på hur identiteter formas 

och omformas, sett utifrån teorier som Michel Foucault och Chandra Mohanty har lagt fram 

och som jag kommer att använda i min analys av serier, av serieformen och av vilka de är som 

läser serier. 

1.1 Disposition 

I avsnitt två redogör jag för syfte och frågeställning i uppsatsen. I avsnitt tre tar jag upp 

teoretiska utgångspunkter för analysen. I avsnitten fyra och fem går jag igenom mitt material 

tillsammans med ett avsnitt om självreflexivitet. I avsnitt sex tecknar jag en bakgrund till 

serierna. I avsnitt sju analyserar jag serier som seriösa berättelser och som en form av 

motstånd i sig med hjälp av relevant litteratur och en rad intervjuer som jag har gjort. I avsnitt 

åtta beskriver jag tre migrationsberättelser i serieform. I det sista avsnittet ger jag exempel på 

hur makt, motstånd och identiteter kan skildras i sådana serier. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera, diskutera och ge exempel på hur man i serieform kan 

gestalta makt, motstånd och identiteter. Detta gör jag mot bakgrund av att serier i sig också 

kan betraktas som en form av motstånd mot vedertagna sätt att berätta. Jag utgår från två 

serieromaner och breddar analysen med serieboken Maus av Art Spiegelman, som jag tidigare 

analyserat i en B-uppsats. 

                                                           
1 Magnussen//Christiansen (2000), s. 8 

2 Mc Cloud Scott (1995), s. 150 f 
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Med utgångspunkt i dels intervjuer med informanter som är verksamma på området, dels 

relevant litteratur, dels exempel från de tre ovannämnda serierna om migration ställer jag i 

uppsatsen följande frågor: Hur används serieformen för att berätta och hur förhåller den sig 

allmänt till så kallad ”finkultur?” Vilka är det som läser så kallat seriösa serier? Vad kan sägas 

om hur makt och motstånd skildras i allvarligt syftande serier utifrån exemplen? Och vad kan 

sägas om hur identiteter skildrats?  

3. Teori 

De teorier som jag använder i min analys är Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

diskursteori, Michel Foucaults teorier om makt och motstånd samt Chandra Talpade 

Mohantys postkoloniala teorier om genus och dikotomierna ”vi” och ”de andra”. I analysen 

utgår jag från Laclaus och Mouffes diskursteori sådan den beskrivs i texten Beyond The 

Positivity of the Social: Antagonism and Hegemony. De menar att allting hör till och relaterar 

till olika diskurser. Ingenting står utanför det diskursiva. Detta kan bland annat illustreras med 

att serier, framför allt i den fransk/belgiska traditionen, har analyserats i just detta perspektiv.
3
  

Jag har även använt mig av boken Diskursteori som metod och praktik av Marianne Winther 

Jörgensen och Louise Phillips för en djupare förståelse av diskursbegreppet. För en analys av 

makt och motstånd i serierna har jag använt mig av Michel Foucaults teorier om makt och 

motstånd i hans bok Sexualitetens historia. För analysen av identiteter utgår jag från Chandra 

Mohantys text ”Med västerländska ögon”. Mohantys grundteser handlar om genus och 

västerländsk feminism i ett postkolonialt perspektiv på ett sätt som kan användas i min 

undersökning. Vilka är det som får komma till tals?
4
 Laclau och Mouffe skriver i boken 

Beyond the Positivity of the Social: Antagonism and Hegemony att allt är diskursivt. Detta 

innebär att inte bara språk, som tidigare poststrukturalister hävdat, utan även tal, handling och 

objekt hör till och relaterar till olika diskurser.
5
 

Diskurserna kämpar med varandra för att uppnå hegemoni, det vill säga en specifik diskurs 

kämpar om herraväldet över andra synpunkter. Processen pågår ständigt med konsekvensen 

                                                           
3 Magnussen/Christiansen, (2000), s.9 

4 Mohanty (2011), s.195  

5 Laclau/Mouffe (2001), s. 105  
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att inga diskurser kan betraktas som fasta eller slutna på något bestämt sätt.
6
 Laclau och 

Mouffe definierar diskurs som: " den strukturerade totalitet som blir resultatet av (--) (en) 

artikulatorisk (-) praktik.”
7
 Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips förklarar detta 

närmare i boken Diskursanalys som teori och metod. Enligt dem vilar Laclau/Mouffes 

diskursbegrepp på fyra andra begrepp: diskurs, moment, element och artikulationer. Diskurs 

är en tillfällig fixering av betydelser inom ett speciellt område, exempelvis i medicinsk 

vetenskap. Diskursen består i sin tur av moment som är ”tecken” inom diskursen. Dessa 

tecken får sin betydelse i relation till varandra. Element är tecken som inte fått någon fast 

betydelse utan är mångtydiga. Artikulation sker när element sätts in i en diskurs och får en 

bestämd betydelse, det vill säga de blir till moment. 
8
 

På så sätt får diskurser tillfälliga slutningar, eller ”closure”, som Laclau/Mouffe kallar det, på 

betydelser. Men diskurser blir aldrig helt slutna utan påverkas hela tiden av varandra, vilket 

kan ses också i diskussionen om serieformen och seriers status, som är ett av ämnena för den 

här uppsatsen. Diskursens inriktning på att ge en fast mening åt något innebär samtidigt att 

andra möjliga definitioner utesluts. Utestängda förklaringar befinner sig i vad Laclau/Mouffe 

kallar diskursiva fält, med alternativa förklaringar som finns i andra diskurser. Diskursen vill 

alltså avskaffa elementens mångtydighet och göra om dem till moment, få hegemoni. Detta 

lyckas aldrig helt eftersom möjligheterna till andra betydelser inom det diskursiva fältet hela 

tiden hotar att ändra momentens mening genom artikulation. Momenten kan alltså bli till 

element igen.
9
 Resonemanget är relevant i diskussionen om målgrupper i analysen när det 

gäller acceptans av och motstånd mot serieformen jämfört med andra former för berättande.  

Michel Foucault skriver i boken Sexualitetens historia om makt och motstånd. Han menar att 

makt inte ska ses som något statiskt som någon har och någon annan saknar. Makt är istället 

något som görs, en process som hela tiden ändras i vad Foucault kallar för ett ”växelspel av 

ojämlika och rörliga relationer”
10

. Makt är inte något som står utanför andra typer av 

relationer utan makt finns överallt i ett samhälle (jfr t ex makt i skolan, kvinnliga 

revolutionsgardister och amerikanska poliser i exemplen nedan). Det finns alltså inte en makt 

                                                           
6 ibidem, s. 105-115 

7 ibidem, s. 105 

8 ibidem. s. 105 

9 Winther Jörgensen/Phillips (2000), s. 33-36 

10 Foucault (2002), s. 104 
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utan flera och makt finns i alla relationer. Makt är kontextuell. ”Makt kommer underifrån” 

skriver Foucault. Det innebär att det inte finns någon fastlåst motsättning mellan dem som 

härskar och dem som blir härskade över.
11

 

Maktrelationer är enligt Foucault dessutom målinriktade strukturer eller diskurser och de är 

icke-subjektiva. Det betyder att makt visserligen utövas med avsikter och mål, exempelvis 

ekonomiska mål. Men det är inte individens eller subjektets egna mål som styr utan 

strukturernas eller diskursernas.
12

 Foucault menar vidare att där makt finns, finns även 

motstånd. Enligt honom är makt och motstånd beroende av varandra. Det finns, som med 

makt, flera olika former av motstånd. Motstånd kan vara öppet, spontant, medvetet, subtilt 

eller omedvetet. Motstånden, skriver Foucault, ska ses som rörliga och övergående 

motståndspunkter som skapar klyftor i samhället. Klyftorna förskjuts i sin tur och skapar nya 

grupperingar. Hur motstånd formas och omformas är intressant att studera i seriesammanhang 

liksom hur makten beskrivs. 

Chandra Talpade Mohanty skriver i sin text ”Med västerländska ögon: feministisk forskning 

och kolonial diskurs” att det vuxit fram en syn på ”tredje världens kvinnor” som en homogen 

grupp som har identiska behov med kvinnorna i Väst. Man ser inte de skillnader som uppstår 

genom klass, etnicitet och nationalitet etc., utan utgår från det ”västerländska” perspektivet 

eller från vita medelklasskvinnor i Europa och USA. Mohanty använder sig av begreppet 

kolonialisering. Kolonialisering används inte bara i sammanhang som har med kolonialism att 

göra. Det används också för att illustrera ett strukturellt dominansförhållande, ett diskursivt 

och politiskt förtryck av heterogena identiteter, som t ex de vitas förtryck och diskriminering 

av svarta i USA. Mohanty själv definierar kolonialisering som diskursivt ”med fokus på ett 

visst sätt att uppfatta och tolka forskning och kunskap om kvinnan i tredje världen genom att 

använda speciella analytiska kategorier (…) och i första hand utgå från feministiska intressen 

såsom de formulerats i USA och Västeuropa”.
13

 Mohantys teorier är användbara när det gäller 

att granska såväl identitet som att fördjupa analysen av hur makt såväl som motstånd beskrivs 

i de serieberättelser som jag tar upp. 

                                                           
11 ibidem, s. 104 

12 ibidem, s. 105 

13 Mohanty (2011), s. 52 
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4. Material 

Jag har för det första gjort tre kvalitativa samtalsintervjuer med Ola Hellsten, bibliotekarie på 

Serieteket, Sebastian Jensen från seriebutiken Alvglans och Henrik Lundin som ansvarar för 

serieavdelningen på Akademibokhandeln, alla i Stockholm. Jag har även besökt 

Seriefestivalen i Stockholm i maj 2011, där jag gjorde en deltagarobservation och dessutom 

intervjuade jag två studenter från projektet ”Serier mot rasism”. Som bakgrund till 

intervjuerna kan jag nämna att Serieteket är det enda bibliotek i Sverige som specialiserar sig 

på serier. Det har funnits i fjorton år och hör till Kulturhuset i Stockholm. I vintras flyttade de 

in i Kulturhusets huvudlokaler. Förut låg de jämte ungdomsverksamheten Lava i en egen 

byggnad på Hamngatan. Där intervjuade jag Ola Hellsten om Serietekets verksamhet, synen 

på serier och seriers möjlighet att komma in i ”finkulturen”. Alvglans är en seriebutik på 

Södermalm i Stockholm, som säljer nya och begagnade serier. Jag intervjuade butiksbiträdet 

Sebastian Jensen om hur han såg på serieformen och seriens framtid. Akademibokandeln är 

till skillnad från Serieteket och Alvglans inte speciellt inriktad på serier utan mer på andra 

sorters böcker. Jag intervjuade Henrik Lundin som är ansvarig för serieavdelningen om deras 

urval av serier och synen på serieformen som ett komplement till de andra intervjuerna. 

Stockholms internationella seriefestival är en årlig festival som anordnas av Serieteket i 

Stockholm. Festivalen består av seminarier, utställningar, filmvisningar och internationella 

gäster med en seriemarknad där förlag, fanzines, serieskolor, serietecknare och seriebutiker 

finns samlade. Humor och allvar i serier var årets tema.
14

 ”Serier mot rasism” var en av 

programpunkterna på festivalen. Jag intervjuade två av studenterna vid Serieskolan i Malmö, 

Sofia Lindh och Emelie Stigwan, som stod bakom projektet om målgrupper och serier som en 

form av motstånd. 

Det material som jag hämtar exempel ur består av serieböckerna Maus, en överlevandes 

historia av Art Spiegelman som jag redan har skrivit om i en B-uppsats, dessutom Persepolis 

av Marjane Satrapi och Arab in America av Toufic El Rassi. Jag har även läst recensioner och 

artiklar om serierna, synen på och mottagandet av politiska serier. De artiklar jag har läst 

kommer samtliga från Bild och Bubbla, en facktidskrift om serier som Seriefrämjandet ger ut. 

”You say you want a revolution” av Jonas Otterbäck är en analys av serien Persepolis, som 

jag använder i min analys av makt och motstånd i serier. ”Jämlikhet börjar med rättigheter för 

                                                           
14 Kulturhusets hemsida, (2011), http://www.kulturhuset.se/default.asp?id=3191&refid=37250&ptid  
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kvinnor” av Christer Monggaard är en artikel om Satrapis arbete med serien - och filmen - 

Persepolis, som jag använder i min analys av makt och motstånd i serier. Artikeln ”Vad är en 

serieroman” av Morten Harper diskuterar synen på serieromaner och seriers inbrytning i 

finkulturen. Jag använder den dels för definitionerna på begreppet ”serieroman”, dels i 

analysen av synen på serier i relation till finkultur och av serier som ett motstånd i sig. I 

artikeln ”Serier på bibliotek” av bibliotekarien Daniel Gustavsson diskuterar han seriers plats 

på biblioteket och vilka kategorier serier bör sorteras efter. Den använder jag för analysen av 

serier jämfört med finkulturen och av synen på serier. Dessutom tar jag med Sune 

Johannesons recension i Kristianstadsbladet ”Motstånd i vardagens fördolda” för analysen av 

makt och motstånd och av identiteter i serier.  

Litteratur som bildar bakgrund till uppsatsen är Comics Culture. Analytical and Theoretical 

Approaches to Comics, av Hans-Christan Christansen och Anne Magnussen samt Serier. Den 

osynliga konsten av Scott McCloud. Helena Magnussons Berättande bilder: Svenska tecknade 

serier för barn är den första doktorsavhandlingen om tecknade serier i Sverige. Hon beskriver 

bland annat de svenska barnseriernas historia och berättarteknik och definierar seriebegrepp. 

Anna Nybergs magisteruppsats om Persepolis; Jag visste inte vad jag skulle tycka om slöjan 

är en genusteoretisk och postkolonial analys av Persepolis. Jag använder dessutom min egen 

B-uppsats Serier som berättandeform för att ge fler exempel och bredda analysen. 

 

5.1 Självreflexivitet 

Min uppsats fokuserar på politiska serier för vuxna och därför har jag valt bort seriematerial 

och forskning som utgår från serier för barn. Jag har studerat serier utifrån makt, motstånd och 

identiteter och valt bort också material som behandlar serier utifrån ett konstperspektiv, vilket 

mycket material gör. Jag har inte intervjuat serieläsare specifikt utan inriktat mig på 

butikspersonal och serieskapare för att få ett mer historiskt perspektiv. Jag har inte gjort så 

många intervjuer, vilket gör att materialet inte blir så stort. 
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6. Bakgrund 

6.1 Marjane Satrapi och Persepolis 

Marjane Satrapi föddes 1969 i Teheran. Som fjortonåring skickades hon till Österrike bort 

från det ökande förtrycket i Iran och kriget mellan Iran och Irak. Under en period kom hon 

tillbaka till Iran för att studera vid universitetet. Där förföljdes hon av den religiösa diktaturen, 

vilket också skildras i hennes berättelse. Hon migrerade därefter till Frankrike där hon nu är 

bosatt.
15

 Sitt genombrott fick hon med självbiografin Persepolis, skriven på franska och 

utgiven i Frankrike. Satrapi har även skrivit två andra serieböcker om sin familj, Broderier 

och Kyckling med plommon. Serierna har blivit populära och översatts till många språk. 

Persepolis har också gjorts till film 2007 och vann Juryns pris.
16

 

Persepolis handlar om Marjane Satrapis uppväxt i Iran. Den är uppdelad i fyra böcker som 

skildrar olika faser i Satrapis liv, sedda genom hennes och släktens ögon. Serien blandar 

vardagliga händelser med politiska skeenden såsom revolutionen 1979, det växande religiösa 

förtrycket i Iran, bildandet av en islamisk republik och kriget mellan Iran och Irak. I ett 

motståndsperspektiv beskriver hon Irans historia och också vad som låg bakom hennes beslut 

att emigrera. 

6.2 Toufic El Rassi och An Arab in America 

Det finns inte mycket information om Toufic El Rassi. Men han föddes i Beirut i Libanon 

1979 och flydde samma år undan kriget med sin familj till USA där han växte upp. An Arab in 

America är El Rassins självbiografi. Den handlar om hans tillvaro i USA efter den 11 

september 2001. Den berättar om de upplevelser, händelser och den diskriminering som till 

slut fick honom att lämna USA och resa tillbaka Libanon.  

6.3 Spiegelmans Maus 

Art Spiegelman föddes i Stockholm 1948 men flyttade till New York ett år senare och växte 

upp där. Han fick sitt stora internationella genombrott med serieböckerna Maus 1 och 2. I dag 

är han verksam som serietecknare och illustratör. I Maus skildrar Spiegelman sina föräldrars 

och främst sin pappas upplevelser under förintelsen och andra världskriget. Föräldrarna 

tvingades fly för att undkomma nazisterna och migrerade till slut till Sverige och senare till 

USA. Under senare år har alltfler använt serieformatet för att skildra allvarliga ämnen. 

                                                           
15 Ordfronts hemsida,( 2011), http://www.ordfront.se/Bocker/Varaforfattare/MarjaneSatrapi.aspx 

16 Seriefrämjandets hemsida, (2011), http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Persepolis-  
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Spiegelmans Maus var en av de första serierna om förintelsen och den har slagit igenom stort 

internationellt. 

 

7. Om serieformen  

Laclau och Mouffe menar som sagt att allt hör till olika diskurser som ständigt kämpar mot 

varandra. Utifrån deras diskursteori kan serier sägas befinna sig i ett diskursivt fält, vilket 

innebär att de kämpar om plats i offentligheten med mer hegemoniska diskurser i den så 

kallade finkulturella sfären. Serier kan ses som en diskurs med ”element” som förändras och 

förskjuts i kamp med andra diskurser. I detta avsnitt analyserar jag bland annat mitt 

intervjumaterial om serieformen utifrån Laclau och Mouffes teorier om diskurser och 

diskursernas kamp. Men först några ord om själva serien som form: 

Enligt Scott McCloud är sättet att fylla upp en enda ruta med olika bilder något som nästan 

bara kan göras i serieform. Han skriver i boken Serier. Den osynliga konsten att en serieruta 

kan innehålla flera händelser parallellt.
17

 Att serier kan fylla upp en enda ruta med flera sätt 

att se är också något som samliga informanter tar upp. Ola Hellsten på Serieteket menar att 

det som gör serieformen speciell är att där ryms ”flera plan”. Serier är enligt honom mycket 

direkta. Samtidigt har de möjlighet till ett djup som gör att man kan berätta mycket samtidigt. 

Där finns både direktheten från bild och film och ”ifyllandet” i text och i det grafiska. Också 

Henrik Lundin anser att man får en känsla direkt av bilderna. Det påverkar läsaren på ett annat 

sätt än många andra medier. Sebastian Jensen menar att serieformen är en unik upplevelse 

med bild och text tillsammans, som ger ett annat tempo än annan litteratur.  

Att skildra seriösa ämnen i serieform kan ses som en form av motstånd i sig och som en kamp 

om utrymme med mer accepterade diskurser som skönlitteratur eller seriös film. Genom att 

skildra allvar i serieform utmanar författarna kanon och den så kallade finkulturen i medier 

som litteratur och i film, liksom idéer om hur man får berätta och vem som får göra det. 

Groenstein menar i analysen ”Why are Comics Still in Search of Cultural Legitimization?” att 

seriekonsten måste slåss på fyra områden: först för att serier är en hybrid mellan bildkonst och 

litteratur, sedan för att den uppfattas som kvasi-litteratur som försöker ta böckers plats, 

därefter för att den länkas samman med karikatyr och till sist för att den anses vara gjord mest 

                                                           
17 McCloud Scott (1995), s. 94-98 
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för barn.
18

 Men allt fler serieromaner behandlar numer allvarliga och dokumentära händelser, 

och det finns även serieversioner av klassiker som Röda Rummet, Moby Dick och Bibeln.  

Begreppet serieroman, som är den svenska översättningen av engelskans ”graphic novel”, 

myntades av författaren Will Eisner på 1970-talet. Det är en blandning av litteratur, bilderbok 

och serier. Det finns dock många definitioner på serieromaner.
19

 Också politiskt inriktade 

serier som exempelvis Persepolis, Maus och An Arab in America har fått en allt bredare 

publik. Enligt den brittiska kritikern Roger Sabin finns tre typer av serieromaner. För det 

första, självständiga böcker, det vill säga serieböcker som ges ut utan tidigare publicering i 

exempelvis tidningar. För det andra samlingsböcker, serier som tidigare varit i antologier, och 

för det tredje följetongsserier, serier som kommer ut i delar.
20

 

Alla mina informanter tar upp synen på serier som en mindre seriös genre. Enligt både Lundin 

och Hellsten beror detta på att serier förr var till för barn. Lundin menar dock att det idag 

snarare är tvärtom. Han anser att de vuxna serierna inte är ”lätta” utan ”smala och svåra”. 

Enligt honom är serier inte lika kommersiellt gångbara som förr. Det ser alltså ut som om 

också serieformen förändrar sig i kontakt både med andra medier och med vuxna målgrupper 

och tillsammans med det diskursiva fält som Laclau och Mouffe talar om i sin diskursteori.  

Sebastian Jensen anser för sin del att en orsak till att serier fortfarande ses som mindre seriös 

läsning beror på att de stora förlagen, såsom Bonniers, inte satsar på serier utan ger ut sådant 

som de vet säljer, det vill säga böcker. På 1970 till 1990-talen däremot, menar Jensen, fanns 

ett mycket större spektrum av serier som exempelvis Linda och Valentin (fransk science 

fiction-serie av Jean Claude Mèziéres och Pierre Christin)
21

. Men sedan sjönk 

serieförsäljningen och många serier blev oavslutade. Sofia Lindh och Emelie Stigwan från 

”Serier mot rasism” menade att just det faktum att serier är ett lättare läsformat gör att folk 

läser och tar till sig budskapet utan att tänka på att det i grunden handlar om information om 

politiska skeenden. Det var ett av skälen till att de själva har valt att beskriva motstånd mot 

rasism på det sättet. Folk hade tröttnat på informativa böcker om rasism menade de, medan 

alla gillar att läsa serier. Motståndsserier om rasism, till exempel, ”flyger under radarn”. Det 

                                                           
18 Groenstein (2000), s.35 

19 Harper (2011), s. 60-61 

20 ibidem 

21 Franskt seriealbum i science-fiction genre av Jean ClaudeMèziéres och Pierre Christin, förf anm 
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vill säga de tar sig förbi ett motstånd mot just finkultur och mot mer konventionella sätt att 

berätta eller informera på, som kanske upplevs som utslitna eller svårtillgängliga. 

 

7.2 Målgrupper  

Seriösa serier för vuxna har vunnit mark på senare tid. Enligt Groenstein började det i 

Frankrike på sjuttiotalet. 1972 kom den första serietidningen för vuxna. Under sjuttio- och 

åttiotalen ökade produktionen av vuxenserier stadigt men samtidigt försvann många 

”serieklassiker”, som exempelvis Tintin. Detta, menar Groenstein, ledde till att serier vann en 

vuxnare publik och började ges ut i bokform.
22

 Nya målgrupper nås som kanske inte skulle ha 

engagerat sig på andra sätt. Vidare skriver Gustavsson i ”Serier på bibliotek”, att serier ofta 

har buntats ihop på barnavdelningen på grund av föreställningen att serier är till för barn. Han 

menar att serieböcker sorteras efter form och inte efter innehåll till skillnad från exempelvis 

skönlitteratur, som delas in efter innehåll i olika kategorier. 
23

  

När det gäller målgrupper menar alla mina informanter att deras serier framför allt vänder sig 

till vuxna. Både Lundin och Hellsten säger att de inte har många serier för barn. Lundin 

beskriver dem som köper serier på Akademibokhandeln som yngre intellektuell medelklass 

och akademiker. Han trodde att det blivit mer accepterat bland vuxna att läsa serier. Fler 

serieromaner har också kommit som är romanliknande till form och innehåll. Hellsten menar 

också att serier för vuxna har funnits ända sedan 1800-talet men att folk inte insåg att alla 

genrer kan skrivas och ritas i serieform förrän på 1980-talet. 

Ola Hellsten på Serieteket uppskattar att de som lånar böcker på Serieteket är mellan 13 och 

55 år, de flesta mellan 30 och 40. Tjejer läser främst manga, politiska, feministiska, satiriska, 

svenska och moderna serier. Killar läser superhjälteserier. Han tror att det är fler som läser 

serier nu men att det finns få bra serier för barn idag. Färre läser serier redan som barn och 

därför kanske serieläsandet nu kommer att hoppa över en generation. Han tror att det är svårt 

att börja läsa serier i vuxen ålder. Sebastian Jensen på Alvglans anser att målgruppen är 

blandad men att yngre personer läser mest manga medan de lite äldre läser mer allvarliga 

politiska serier. 

                                                           
22 Groenstein (2000), s.30 

23Gustavsson (2011), s 18-19 
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7.3 Serier och ”finkultur”  

Författaren Morten Harper har skrivit mycket om serier. I artikeln ”Serieromaner” intervjuar 

han personal på den norska motsvarigheten till det svenska Serieteket. Enligt Harper menar 

Berit Petersheim, som är bibliotekarie på Serieteket i Oslo, att serier generellt blivit mer 

accepterade som litterärt medium. Genom att ge ut serier i hårda pärmar signaleras att de hör 

till en mer seriös genre. Iselin Rosjo-Evensen, också från Serieteket i Oslo, tror enligt Harper 

att orsaken till serieromanens framväxt beror på vad hon kallar ”det nya allvaret”. Människor 

vill ha mer substans och har tröttnat på oseriösa böcker. De har upptäckt att serier kan berätta 

andra historier än bara de humoristiska. Hon säger också att det är fel att sätta upp kriterier 

eller definitioner på vad som är en bra serieroman och hänvisar till debatten om vad som är 

värdefull litteratur och vem som egentligen har rätt att sålla agnarna från vetet. Serier är 

nämligen ett helt annat medium som ibland ligger närmare film än litteratur.
 24

 

Ola Hellsten jämför serieformen med filmen, som kom ungefär samtidigt som 

massproduktionen av serier. Han menar att filmen mycket snabbare riktade in sig på en vuxen 

publik vilket gjorde att det blev en tydligare skiljelinje mellan ”fin- och skräpkultur” inom 

filmmediet än i serierna. Hellsten tror att serier kommer att räknas mer till ”finkultur” men 

inte hela serie-spektrat, utan främst serieromanerna. Han säger att det på senare tid börjat 

skrivas mer om serier i exempelvis Dagens Nyheters kulturdel. Genom att serier recenseras 

syns de mer vilket leder till att fler besökare kommer till Serieteket som läst om någon serie i 

tidningen eller sett den i någon reklam. De serier som recenseras i Dagens Nyheter och 

liknande är grafiska romaner och politiska serier.  

Andra steg på vägen mot finkultur och mer etablerade berättarformer är, förutom recensioner, 

den seriösa facktidskriften Bild och Bubbla som ges ut av Seriefrämjandet fyra gånger om året 

sedan 1970-talet, liksom det faktum att Serieteket, som tidigare höll till i ungdomslokalen 

Lava, nu har fått flytta in i Kulturhusets huvudbyggnad vid Sergels torg – men fortfarande 

som en särskild del, ska det påpekas, och inte ihop med biblioteket. Serier som diskurs för 

vuxna har alltså vunnit mark. Detta gäller trots, eller kanske på grund av, att seriösa serier 

fortfarande kan ses som en sorts motståndsberättelser, både i ett politiskt perspektiv och i 

relation till mer etablerade berättarformer.  

                                                           
24 Harper (2011), s 53-58 
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7.4 Serieromanens framtid 

Lundin anser att det finns tre genrer, smalare serieromaner, politiska och satiriska serier som 

exempelvis Nina Hemmingssons, och klassiker som Hälge (serie om en älg)
25

. Klassiker som 

Hälge kommer nog alltid att betraktas som lite lägre stående, medan allvarligare serier som 

exempelvis Nina Hemmingssons, som tecknar satiriska och vardagsnära serier, samt 

serieromaner vinner allt mer mark i relation till finkulturen. 

Sebastian Jensen och Henrik Lundin tror att fler kommer att börja läsa serieböcker men att en 

stor del av serierna fortsätter att höra till ”underhållningskulturen”. Jensen jämför synen på 

serier med synen på TV-serier. De recenseras i dagstidningarna men ses ändå bara som 

underhållning, menar Lundin. Förut var det famlande försök med några få recensioner men nu 

recenseras serier ofta, särskilt grafiska romaner och politiska serier.  

Det finns likheter mellan serier och graffiti. Graffiti har länge ansetts vara fult, som ett 

olagligt motstånd och som klotter, inte som konst. Men nu har också den till viss del börjat 

accepteras som finkultur och kan beskådas på omskrivna utställningar bland annat i 

Stockholm och Malmö. I framtiden tror Jensen och Lundin på samma sätt, att fler och fler 

kommer att läsa serieböcker. Hellsten ser också en stadig ökning av besökare som lånar 

grafiska romaner och politiska serier.  

Serieböcker fångar upp personer som kanske inte läser mycket annars. I mina intervjuer inför 

min B-uppsats om serier som berättande om allvarliga dokumentära ämnen menade 

informanterna att serier fungerar som ett mellanting mellan film och bok. Seriemediet är mer 

visuellt, vilket kan göra det lättare för läsaren att ta till sig handlingen och budskapet. Med 

hjälp av seriemediet kan man illustrera allvarliga ämnen på ett sätt som inte blir för otäckt för 

läsarna, vilket lätt kan ske med filmatiseringar om exempelvis förintelsen. 
26

 

 

 

                                                           
25 Serie i strip-form om älgen Hälge av Lars Mortimer, förf anm 

26 Nauckhoff (2010), s 24 
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8 Tre serieberättelser om migration: Makt, motstånd och identiteter  

8.1 Bakgrund, exempel och kommentarer  

Persepolis och An Arab in America är precis som Maus allvarligt syftande politiska 

berättelser om migration. Maus är huvudsakligen en bok om förintelsen men den handlar 

också om påtvingad migration. Här följer inledningsvis några exempel på hur just migration 

och migrationens konsekvenser beskrivs i serieformen för att ge några prov på hur ämnet 

skildras. 

I Persepolis tvingas huvudpersonen Marjane resa till Österrike för att undkomma förtrycket i 

Iran. Den skildrar också det förtryck som hon upplever i Iran när hon återvänder dit. 

Förtrycket gör till slut att hon lämnar Iran för gott. Bok tre i Persepolis skildras Marjanes 

upplevelser i Österrike. I avsnittet ”Grönsaken” skriver Satrapi ”Ju mer jag integrerade mig 

desto mer kändes det som att jag avlägsnade mig från min egen kultur, förrådde mina 

föräldrar och mina rötter och lät mig fångas i ett spel som inte var mitt”. Detta illustreras med 

siluetten av Marjanes föräldrar på avstånd och Marjane själv som tar ett sjumilakliv ifrån dem. 

På nästa sida skriver hon ”jag ville glömma allt, få mitt förflutna att försvinna, men mitt 

undermedvetna kom ifatt mig”. Texten illustreras av Marjane som sover och drömmer om sin 

familj, sina vänner och sina upplevelser i Iran.
27

 

Ett exempel på konflikter som uppstår när Marjane återvänder till Iran skildras i avsnittet 

”Återkomsten”. Marjane går på gatorna i Teheran och ser att nästan alla väggar pryds av stora 

väggmålningar av martyrer. Satrapi skriver ”Med tanke på att jag tillbringat fyra år i Österrike 

där väggarna oftast pryddes av ”goda korvar för tjugo schilling”, kändes återanpassningen 

mycket långt borta”. Gatorna hade även bytt namn och fått martyrnamn. Satrapi beskriver det: 

”det kändes som om jag promenerade på en kyrkogård omgiven av offer för ett krig som jag 

flytt.”. Satrapi ritar hur hon går på en gata. Under marken ligger en massa skelett. I nästa ruta 

har skeletten krupit upp ur marken och omringat Marjane.
28

 

Ett annat exempel på konflikten mellan Marjanes erfarenheter i Wien och i Iran visas med 

hennes relation till sina väninnor. De chockeras över att Marjane inte varit ute på klubbar i 

                                                           
27 Satrapi (2006), s. 200-201 

28 ibidem s. 258-259 
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Europa och tycker att hon klär sig omodernt. När de får reda på att Marjane har haft sex med 

fler än en person blir de upprörda och frågar ”Vad är skillnaden mellan dig och en hora??”
29

 

Huvudpersonen Toufic i An Arab in America känner sig tvungen att lämna USA och flytta till 

Libanon trots att han flyttade därifrån redan som ettåring och inte känner till landet. Han 

känner sig diskriminerad och förföljd i USA på grund av sin härkomst i Mellanöstern. Toufic 

behärskar språket flytande. Trots detta stöter han hela tiden på fördomar baserade på 

stereotyper. Han skriver ”de stereotyper folk har om mig är många och jag har upplevt en rad 

i sammanhanget:”. Under texten har han gjort fyra karikatyrteckningar. Den ena föreställer 

honom i hiphop-kläder framför en vägg med graffittimålningar. Ovanför bilden har han skrivit 

”gatu-ligist”. I nästa ruta är han självmordsbombare med vapen och bombbälte skrikandes 

”Allah akbar” (Allah är stor). Ovanför bilden har han skrivit ”muslimsk terrorist”. Den tredje 

bilden föreställer honom med höns. Ovanför står det ”outbildad immigrant”. I fjärde bilden 

har han tungan hängande utanför munnen. Ovanför står det ”en pervers, som inte vill annat än 

att antasta din vita dotter”.
30

 

I Maus lämnar familjen Spiegelman sitt hem i Polen för att fly nazisterna. Efter förintelsen 

emigrerar de först till Sverige och senare USA där Art växte upp. I Maus skildras migration i 

bild och text. Vladek och Anja Spiegelman (Arts föräldrar) tvingas fly undan nazisterna och 

försöker gömma sig. När de går på vägen ritar exempelvis Spiegelman vägen som ett hakors 

för att illustrera att de inte kan gömma sig.
31

 Ett annat exempel på hur Spiegelman använder 

sig av bilder för att skildra flykt och migration är i användandet av masker. När Spiegelmans 

föräldrar gömmer sig i Polen bär de grismasker för att visa hur de försöker gömma sig och 

smälta in.
32

 

I artikeln ”You Say you Want a Revolution” som är en närläsning av Persepolis, skriver Jonas 

Otterbäck att migranter oftast förstås genom stereotyper. Det skapas ett ”vi” och ett ”de”. Ju 

sämre en person kan språket desto färre möjligheter ges hon eller han att påverka och ändra 

schablonbilden.
33

 I Persepolis finns en typen av rasism beskriven med hjälp av stereotyper 

                                                           
29 ibidem s. 267, 278 

30 El Rassi (2007), s. 77 

31 Spiegelman (2010), s. 127 

32 ibidem s. 141 

33 Otterbäck (2011), s. 26 
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och allmän xenofobi. Otterbäck kallar det för ”yttre utestängningsmekanismer”. Dessutom 

finns ”inre utestängningsmekanismer” som Otterbäck kallar det, och som utgår från 

huvudpersonen själv. Marjane är stolt över sin bakgrund och sina erfarenheter, vill att de ska 

erkännas och blir kränkt när dessa inte tillgodoses
34

. Otterbäck skriver att när Marjane 

återvänder till Iran är det istället hennes erfarenheter från Wien som tynger och försvårar 

hennes relationer i Iran. Detta är vanligt, menar Otterbäck, för människor som rotat sig på två 

platser. Man både saknar erfarenheter och har andra erfarenheter som i sin tur bygger upp 

hinder för en snabb och ömsesidig förståelse.
35

 

8.2 Makt 

Michel Foucault skriver i Sexualitetens historia att makt inte ska ses som något som någon 

har och någon annan saknar. Makt görs och ändras hela tiden och förskjuts. Det sätt som 

Satrapi beskriver makt på kan redan i sig betecknas som en form av motstånd. Detsamma 

gäller både för An Arab in America och för Maus. 

I Persepolis är det först shahens regim som skildras som makten, senare ayatollan Khomeini 

och andra som tillhör regimen i Iran. Satrapi skildrar makt i Persepolis med bildsymboler. I 

avsnittet ”Festen” som skildrar hur shahen störtats och tvingats i exil talar Marjane och 

hennes föräldrar om situationen. Pappan säger: ”Men nu pratar vi om något annat. Låt oss 

njuta av vår frihet!”. Mamman svarar: ”Nu när djävulen har lämnat landet!”. Runt rutan 

ringlar sig dock en djävulsorm som sträcker ut sina händer för att fånga in dem. 
36

 Ett annat 

exempel finns i början av Persepolis där Marjane berättar att shahens bild finns på första 

sidan i alla hennes skolböcker. Lärarna säger att shahen är utvald av Gud. Efter revolutionen 

blir Marjane och hennes vänner tillsagda att riva ut bilden på shahen och istället hylla 

martyrerna. När Marjane påpekar att läraren sagt att shahen var utvald av Gud blir hon 

skickad till skamvrån.
37

 

I An Arab in America är det regeringen i USA som är makten. Ett exempel på det är hur 

Toufic efter den elfte september får problem på jobbet för att han inte är född i USA utan i 

Beirut. Hans chef säger till Toufic att han måste bevisa att han är amerikan. Trots att Toufic 

                                                           
34 ibidem 

35 ibidem, s 28 

36 Satrapi (2006), s. 49 

37 Otterbäck (2011), s.50 
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visar körkort, ID-kort och studentlegitimation räcker inte det. Han måste också visa sitt 

uppehållstillstånd. Eftersom han kommit till USA som ettåring är hans uppehållstillstånd inte 

giltigt utan han måste ansöka om att få ett tillfälligt.
38

 Ett annat exempel på hur makt 

illustreras i An Arab in America är när El Rassi beskriver hur det efter den elfte september blir 

allt vanligare med kontroll av muslimer och av amerikaner med arabiskt ursprung. Polisen 

dyker upp hos hans familj om natten och tvingar alla att samlas i vardagsrummet. Polisen 

ställer frågor till männen i familjen om de är medborgare och vägrar svara på varför de 

undersöker familjen.
39

  

Huvudpersonen blir kolonialiserad i den mening som Mohanty använder begreppet. Det är 

förtryckande och diskriminerande makt som beskrivs. Mohanty skriver om strukturella 

dominansförhållanden och om diskursivt förtryck av heterogena identiteter, som till exempel i 

diskrimineringen av svarta i USA. Denna typ av kolonialisering kan ses också i den religiösa 

förföljelsen av oliktänkande i Iran. När det gäller Maus och berättelsen om förintelsen räcker 

begreppet inte längre till för att beskriva fasorna i koncentrationslägren. 

Johanneson skriver i en recension av Persepolis att makten uppenbarar sig i regimens kontroll 

av människors yttre och i hur den tvingar dem att sysselsätta sig med praktiska frågor istället 

för med samhälls- och livsfrågor.
40

 Frågor som ”är mina byxor tillräckligt långa” och ”syns 

mitt smink” ersätter ”vad händer med de politiska fångarna?” och ”vart försvann min 

yttrandefrihet”. I kapitlet ”Strumporna” beskriver Satrapi hur huvudpersonen fick spendera en 

hel dag hos kommittén (revolutionsgardisternas polishus) på grund av att hon bar ett par röda 

strumpor. Otterbäck anser i ”You say you want a Revolution” att Satrapi mästerligt skildrar 

den successivt ökande kontrollen i Iran. Läsaren ser hur händelser blir till mönster och hur till 

exempel skolan där man förut hyllat shahen blir en ideologisk indoktrineringsanstalt för 

revolutionen.
41

  

 

 

                                                           
38 El Rassi (2007), s.51-53 

39 ibidem, s. 15 

40 Johanneson Sune, (2011), http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1117435/Motstaringnd-i-vardagens- 

41 Otterbäck (2011) s. 24 
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8.3 Motstånd 

Makten finns överallt skriver Foucault, i en process av ojämlika och rörliga relationer. Den 

finns överallt i samhället. Men där makt finns, finns det också motstånd. De beror av 

varandra, enligt Foucault. Det finns olika former av makt och också olika former av motstånd, 

målinriktade, medvetna eller omedvetna. 
42

 

Former av sådant motstånd finns i Persepolis bland annat i förhållningssättet till klädkoder. 

Genom att klä sig på olika sätt visar människor hur de ställer sig till regimen. I avsnittet 

”Resan” skriver Satrapi: ”Mycket snart blev klädkoderna starkt ideologiska. Det fanns två 

sorters kvinnor”. Satrapi ritar en traditionell kvinna bredvid en mer modern. Den traditionella 

kvinnan bär en heltäckande slöja som bara visar ansiktet. Ovanför henne har Satrapi skrivit 

”fundamentalistiska kvinnor”. Den andra kvinnan bär en sjal som visar en bit av luggen, 

kappa och långbyxor. Ovanför henne står det ”moderna kvinnor”. I nästa ruta skriver hon ”det 

fanns också två sorters män”. Hon ritar två män. Den ene mannen bär skägg och har skjorta 

över byxorna. Ovanför honom har Satrapi skrivit ”fundamentalistisk man”. Hon har även 

skrivit ut ”skägg” och ”skjorta över byxorna” Den andra har mustasch och skjortan instoppad 

i byxorna. Satrapi skriver ”progressiv man” och även ”rakad med eller utan mustasch” och 

”skjortan i byxorna”.
43

  

Satrapi använder sig ofta av humor för att berätta om motstånd, exempelvis i avsnittet 

”Vinet”. När det blir förbjudet med fester och alkohol ordnas fester i smyg. En vän till 

familjen Satrapi ordnar med vin i vad Satrapi beskriver som ”rena rama vinlaboratoriet i sin 

källare”. I ena rutan visas hur han laborerar med vin i sin källare. I nästa ruta visas hans 

hembiträde, som är mycket religiös. Hon står och trampar vindruvor i badrummet och säger 

”Måtte Gud förlåta mig! Måtte Gud förlåta mig!”  

Ett annat exempel på hur Satrapi skildrar motstånd med humor är när hon berättar om hur hon 

och hennes kompisar gör motstånd i skolan. Varje dag skulle alla elever ställa sig upp och slå 

sig på bröstet för att begråta de martyrer som dött i kriget. Marjane ställer sig då längst fram 

och skriker ”martyrerna martyrerna, gör slut på mig” och slänger sig sedan ner på marken. 

När läraren säger till henne svarar hon att hon lider. När Marjane och hennes kompisar ska 

sticka huvor till soldaterna i kriget mot Irak stickar de defekta huvor. De klär in klassrummen 

                                                           
42 Foucault (2002), s. 105 

43 Satrapi, (2006), s. 82 
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med toapapper inför högtider och gör grimaser bakom ryggen på lärarna.
44

 Ett liknande 

exempel på motstånd ger Satrapi när hon berättar om hur hon och hennes kompisar som barn 

reagerade på tvånget att bära slöja. De använder slöjan som leksak, klär ut sig till monster i 

den etc. Satrapi använder sig här liksom på andra ställen av serieformens möjlighet att skildra 

flera händelser samtidigt i en och samma serieruta. Detta återkommer på flera ställen i boken. 

Också i An Arab in America skildras motstånd i användningen av klädstilar. El Rassi tar upp 

hur två av hans kompisar förändras efter den elfte september. De blir plötsligt mer religiösa 

och börjar bära traditionella kläder och slöja. När Toufic frågar varför svarar den ena att hon 

har rätt att vara vad hon vill och att hon inte skäms över vem hon är. Den andra säger att han 

inte vill vara del av ett samhälle som avvisar honom och att han inte bara kan se på när 

muslimer och araber förtrycks.  

I Maus skildras motstånd bland annat med hur polacker i smyg gömmer judiska personer 

undan förintelsen. En annan form av motstånd sker i Auschwitz. Fångarna skickar brev till 

varandra i smyg och när någon åker fast håller man ihop. Detta är alla exempel på tydliga 

former av det föränderliga motstånd som varierar med makten i enlighet med Foucaults 

teorier.  

Ottenberg skriver i Bild och bubbla att Persepolis skildrar hur människor ständigt hittar 

kryphål för att tänja på uppsatta gränser och skapa frihet inom ramarna för de dominerandes 

strategier. Figurerna i Persepolis skrattar, spelar spratt, ljuger, improviserar, myglar, smusslar 

eller protesterar rakt ut. Detta finner man sällan beskrivet på annat sätt.
45

 Mongaard i Bild och 

Bubbla återger vad Satrapi säger i ”Demokratin börjar med jämställdhet för kvinnor” när hon 

använder sig av humor för att det ger henne möjlighet att tala om svåra saker med distans utan 

att hamna i sensationalism eller sentimentalitet. Humor är ett effektivt redskap, menar Satrapi, 

och ett effektivt sätt att skapa intimitet med publiken. Utan humor är det dessutom lätt att bli 

cynisk.
46

 Johanneson skriver i en recension av Persepolis i Kristianstadsbladet att serien på ett 

humoristiskt sätt visar vad en totalitär stat gör med människor men också att människor 
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fortsätter att göra motstånd även om det inte sker öppet på grund av rädsla. Motståndet sker i 

vardagen, i gester och symboler som exempelvis smink och hår.
47

 

 

8.4 Identiteter 

Chandra Talpade Mohanty skriver i ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och 

postkolonial diskurs” att det vuxit fram en syn på ”tredje världens kvinnor” som en homogen 

grupp som har identiska behov med kvinnorna i Väst. Mohanty menar att sådana synsätt inte 

bara gäller feminismen utan alla diskurser som utgår från sig själva som referensram.
48

  

I Maus skildras identiteter genom användningen av fabeldjur. Spiegelman delar in alla 

karaktärer i djurarter efter etnicitet eller religion. Judar är möss, polacker är grisar, svenskar är 

renar och tyskar är katter. Dessa identiteter är statiska och ändras inte. Vladek (Spiegelmans 

pappa) är en mus som emigrerar till Sverige och sedan till USA men han är under hela 

berättelsen samma mus. Spiegelman själv är också en mus trots att han är född i Sverige och 

lika gärna hade kunnat vara en ren. Den religiösa eller etniska identiteten styr. Att skildra 

karaktärerna som djur gör dem till homogena kategorier. Valet att använda fabeldjur 

överdriver identitet på ett speciellt sätt i denna serie, vilket blir konstnärligt givande. 

Identiteter varierar dock också inom kategorierna. Spiegelman illustrerar exempelvis barn 

som har en tysk och en judisk förälder som prickiga katter. Serieformen och djurtemat lyfter 

berättelsen. 
49

 

I Persepolis skildras identiteter inte statiskt utan som något som ändras över tid. Marjane är 

exempelvis kvinna, medelklass eller överklass, välutbildad, tidigare barn och tonåring. I 

Europa får hon en ytterligare identitet: ”tredje världen-tjej”. Hon är dock inte en västerländsk 

kvinna utan geografiskt sett från Tredje världen. När hon befinner sig i Iran skildras hon dock 

som normen, etnocentriskt. Här bryter sig Satrapi ut ur det perspektiv som Mohanty tar upp i 

sina teorier och ut ur dikotomin Väst-Tredje världen. Hon har också i den meningen en 

mångtydig identitet, tredje-världen/priviligierad/motståndskvinna som barn och vuxen, vilket 
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blir ett av sätten att göra motstånd mot uppdelningar i ”vi och de”. Också andra i serien har 

olikartade identiteter. 

När det gäller El Rassi skildrar han i An Arab in America mestadels stereotyper. Exempelvis 

ritar han stereotypa bilder av hur muslimer framställs i media: terrorristen, den ointelligente 

som bor i et skjul, ghetto-typen eller en sliskig typ. Bilderna har som syfte att visa upp och 

driva med de fördomar som finns om araber, muslimer, invandrare, etc., på ett sätt som liknar 

Spiegelmans fabeldjur. De identiteter som skildras är araber och muslimer å ena sidan samt 

amerikaner å den andra, ”vi och de”. Identiteterna är statiska, förändras inte och blir inte 

mångtydiga . El Rassi skriver att även om han talar flytande engelska och är uppväxt i USA så 

hör han inte hemma där. I slutet av berättelsen skriver han att han slutat skämmas över sin 

nationalitet. Han besöker en fest anordnad av Mellanösterns studentförening, upptäcker att 

alla ser ut som han och att han inte behöver dölja vem han är. 

8. 5 Skapandet av de andra, ”vi och de” 

Det finns en bild av den förtryckta (västerländska) kvinnan, där förtrycket baseras på 

könsskillnader, och av den förtryckta tredje världen-kvinnan, där det läggs till ytterligare ett 

attribut, skriver Mohanty. Hon kallar det ”tredje världens olikhet”. Detta är synen på kvinnor i 

tredje världen som underutvecklad motpol till det ”utvecklade” väst.
 50

 

I Maus finns ett ”vi och de” där ”vi” är mössen och ”de” är ”katterna” i en fruktansvärd katt-

och-råtta-lek med nazister. Men genom att Spiegelman använder sig av fabeldjur gör han på 

ett sätt alla karaktärer i serien till ”de andra”. Han distanserar sig från dem alla, även om olika 

grepp som att han låter sin far berätta om förintelsen och själv berättar om sin egen ångest gör 

mycket klart vilka som egentligen är ”vi” i berättelsen. ”De andra” är fabeldjursgrupper 

ordnade efter nationalitet, etnicitet och ibland också religion. Detta kan också ses som en 

kommentar till hur nazisterna kategoriserade människor under andra världskriget. 
51

 

I Persepolis finns också ett ”vi och de” men berättelsen utspelar sig i Iran och normen utgår 

från Iran till skillnad från de förhärskande normerna, som ofta fortfarande utgår från Väst. 

Iran som geografiskt land skildras alltså i serien både som centrum och som norm. Läsaren får 

intrycket att händelserna kunde ha skett nästan var som helst. När Marjane däremot är i 
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Österrike beskrivs landet som annorlunda och exotiskt. Österrike blir ”de andra”. Ett exempel 

är när Marjane blir bjuden på fest. I Iran framställs festerna som glada tillställningar med 

musik och dans medan fester i Österrike beskrivs som avvikande. Gästerna dansar inte utan 

sitter i grupper och röker.
52

 Tredje världens olikhet kan sägas ha flyttat till Österrike 

Ett annat exempel på ”vi och de” är ”vi” som gör motstånd mot regimen i Iran och ”de” som 

är regimen och som stödjer regimen. Detta illustreras bland annat i avsnittet ”Kim Wilde”. 

Marjane har fått gympaskor, jeansjacka och en Michael Jackson-knapp i present av sina 

föräldrar och beger sig ut på stan för att visa upp sig. Här vill hon hävda en västerländsk 

identitet. Hon blir stoppad av kvinnliga revolutionsgardister som hotar att ta in henne på 

polisstationen. De två kvinnorna har heltäckande slöjor och ser främmande ut medan Marjane 

ser ut som vilken tonåring som helst i västerländsk mening.
53

  

I An Arab in America är det västvärlden och främst USA som utgör normen. Handlingen 

kretsar kring USAs fördomar mot araber och muslimer. Araber och muslimer ses i berättelsen 

som ”de andra”. Men genom de karikatyrliknande bilderna skapas även ett annat ”vi” och 

”de” där ”vi” blir de personer som inte drar alla araber eller muslimer över en kam och ”de” 

är de personer som gör det. 

El Rassi tar också upp människors reaktion på att bli betraktade som ”de andra”. Till exempel 

byter en vän namn till Harry från Hamid för att distansera sig från fördomar. En annan vän 

säger att han inte vill vara en del av ett samhälle som avvisar honom. El Rassi kallar det för 

ett ”avvisande av avvisandet”. Det tredje sättet är att bli mer religiös för att visa att man är 

stolt över sin identitet som arab och muslim. El Rassi skriver att han själv inte visste vem han 

var, arab eller amerikan. Han talar engelska flytande, växte upp i USA men kände ändå inte 

att han hörde dit. 

 

8. 6 Vilka kommer till tals i berättelserna? 

Mohanty skriver alltså att västerländska feminister har betraktat ”tredje världens kvinnor” 

som en homogen grupp med identiska behov och upplevelser utan hänsyn till sådant som 

klass, etnicitet och nationalitet. Mohanty menar, precis som andra postkoloniala teoretiker, att 
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kvinnorna själva ska komma till tals istället för att buntas ihop efter kriterier som satts upp i 

västvärlden. 

Persepolis skildras främst utifrån Marjanes egna upplevelser och erfarenheter. Men det är inte 

bara Marjane själv som är berättaren. Berättarrösten varierar mellan hennes föräldrar, mormor 

och vänner till familjen. Det gör att fler personer, framförallt kvinnor, får komma till tals. 

Marjane och hennes familj tillhör dock en intellektuell överklass i Iran och det gör även de 

flesta av deras vänner. Men de gör motstånd och har vänstersympatier. ”De andra”, det vill 

säga de som stödjer mullorna, får inte själva komma till tals utan blir beskrivna som en 

motpol till Marjane och hennes familj, ”de andra”, de som har makten.  

Persepolis skildras delvis från ett barns perspektiv, Marjane som liten, men Satrapi tar också 

upp andra skillnader mellan människor i Iran. I avsnittet ”Sjalen” tar Satrapi upp 

klasskillnader. Hon skriver ”jag ville vara profet… för att vår husa inte åt vid vårt bord. För 

att min far hade en Cadillac.” Hon skriver också ”jag visste inte vad jag skulle tycka om 

sjalen. Jag var mycket troende men både jag och mina föräldrar var också moderna, vi 

tillhörde avantgardet”. Hon illustrerar texten genom att rita sig själv. Halva hon bär slöja, den 

andra halvan är utan.
54

  

Lika lite som El Rassi har Spiegelman i Maus något genusperspektiv. Berättelserna utgår 

självklart från den manliga normen och kvinnornas perspektiv och situation får inte något eget 

utrymme. Också i koncentrationslägren följer i Maus berättelsen om kvinnor – dvs 

huvudpersonens mamma respektive fru – det traditionella könsrollsmönstret.
55

 I Persepolis 

däremot är huvudpersonen en flicka, senare en vuxen kvinna. Ett kvinnligt perspektiv gäller 

men det utesluter inte männens berättelser om förföljelse, motstånd eller om deras olika 

identiteter. 

 

10. Sammanfattning 

När det gäller att skildra mer allvarliga händelser kan serieformen i sig anses som en form av 

motstånd. Motståndet görs mot mer vedertagna sätt att berätta och serien kämpar med andra 

diskurser inom mer etablerade genrer. Genom att använda serieformen, som länge ansetts vara 
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enklare läsning mest för barn, utmanas synen på dels hur man får berätta om allvarliga saker, 

dels vilka som tillåts att berätta.  

Motståndet som görs i själva serieformen har några av mina informanter beskrivit som att 

”flyga under radarn”. Med seriösa serier går man i berättelser om exempelvis migration så att 

säga runt finkulturen, som kan upplevas som ett tråkigt eller utslitet sätt att skildra världen, 

och gör en omväg kring etablerade genrer. På så vis nås nya målgrupper, också personer som 

annars inte läser mycket enligt mina informanter. Genom att serier är mera lättlästa är det fler 

som läser och tar till sig budskapet.  

Man kan tillägga att serier ”flyger under radarn” också genom den mycket direkta 

kombinationen av ord och bild, som är speciell för serieformen jämfört med andra sätt att 

berätta. Bilden talar mer direkt till läsarens känsla än vad enbart ord kan göra. Både litteratur 

om serier och mina informanter tar upp hur serien på samma gång kan rymma flera plan i ord 

och bild och att det finns en omedelbarhet i sådana bilder som gör serieformen särskild. Serier 

kan med andra ord sägas flyga förbi den intellektuella förståelsen och på visuell väg direkt nå 

längre än så. 

I analysen av hur makt och motstånd skildras i de tre serierna är Foucaults teorier användbara. 

Att makt och motstånd hela tiden förändras och förskjuts kan tydligt ses i Persepolis, där 

makten förskjuts och förändras från shahens styre till ayatollornas tid. Motståndet i Iran 

omformas från demonstrationer till hemliga fester och klädsel som används på annat sätt än 

vad regimen föreskriver. I An Arab in America skildras makten mer statiskt, även om 

motståndet förändras allt eftersom berättelsen utvecklas. Makten ligger hela tiden hos den 

amerikanska regeringen. Motståndet förändras och slutar i emigration. Det politiska skeendet 

är ju också ett annat. Detta gäller naturligtvis också för Maus, där det endast är de 

överlevande från koncentrationslägren som emigrerar.  

Identiteter i Persepolis skildras inte statiskt utan som något som ändras över tiden. 

Huvudpersonen är exempelvis en ”tredje världen-tjej”, vuxen kvinna och motståndskvinna, 

barn och tonåring, medelklass eller överklass. Samtidigt kommer hon geografiskt sett från 

Tredje världen. När hon befinner sig i Iran skildras hon dock som normen, etnocentriskt. Här 

bryter sig Satrapi ut ur det gamla västerländska perspektiv som Mohanty tar upp i sina teorier, 

där tredje världens kvinnor ses som en homogen grupp, också ur dikotomin väst/tredje 

världen. Hon har en mångtydig identitet, vilket också är ett av sätt att göra motstånd mot ”vi 
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och de” -tänkande. Också andra i den serien har mångtydiga identiteter. Maus och An Arab in 

America som båda har manliga författare saknar till skillnad från Persepolis ett 

genusperspektiv. De handlar om männens situation. Kvinnor finns bara i marginalen. 

Persepolis, skriven av en kvinna, utgår från en ung kvinnas perspektiv där även män kommer 

till tals. 

I An Arab in America är det västvärlden och USA som är norm. Handlingen kretsar kring 

USAs fördomar mot araber och muslimer, som i berättelsen pekas ut som ”de andra”, 

mestadels i stereotyper. Där finns i princip bara två identiteter: araber och amerikaner. Men 

genom karikatyrliknande bilder skapas ett annat ”vi” och ”de”, där ”vi” blir de personer som 

inte drar alla araber eller muslimer över en kam och ”de” personer som gör det.  

”Vi och de” är tydliga i alla tre serierna. När Spiegelman använder sig av fabeldjur gör han på 

ett sätt alla karaktärer i serien till ”de andra”. Han distanserar sig från dem, även om olika 

grepp gör mycket klart vilka som egentligen är ”vi” i berättelsen. ”De andra” är 

fabeldjursgrupper ordnade efter nationalitet, etnicitet och ibland också religion, vilket kan ses 

som en kommentar till hur nazisterna kategoriserade människor under andra världskriget.  

Serieskapare får med sin kombination av ord och bild ständigt ta strid mot den ”stora” konsten 

och den ”stora” litteraturen, skriver McCloud, en av de första som teoretiserat om 

serieformen. Sett ur Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursperspektiv är detta en bra 

bild av hur diskurser kämpar med och mot varandra. För att använda några av deras begrepp 

befinner sig serier i ett ”diskursivt fält” i förhållande till andra mer etablerade diskurser. 

Diskurserna kämpar med varandra för att uppnå hegemoni, det vill säga en specifik diskurs 

kämpar om herraväldet över andra synpunkter. Processen pågår ständigt. Konsekvensen blir 

att inga diskurser kan betraktas som fasta eller slutna på något bestämt eller avslutat sätt.  

Detta kan också sägas beskriva en process som seriösa serier genomgår på vägen mot att 

accepteras av finkulturen och av en större och äldre publik. De förändras själva under tiden, 

några blir ”smalare” och ”svårare” enligt mina informanter. Att Serieteket har flyttat från 

ungdomsverksamheten Lavas lokaler till Kulturhusets huvudbyggnad vid Sergels torg 

bekräftar den processen, även om Serieteket har slagits ihop med en musik-, film- och 

tidningsavdelning och inte finns inne i biblioteket. Andra steg på vägen mot att bli en mer 

etablerad genre är recensioner i dagstidningar och den seriösa facktidskriften Bild och bubbla 

som ges ut fyra gånger om året sedan 1970-talet.  



 

 

25 

Med serieberättelser kan makt, motstånd och identiteter gestaltas på ett sätt som gör att det 

blir lättare för läsaren att ta till sig handlingen och budskapet. I serieformen kan man med 

hjälp av humor som i Persepolis, med bitterhet under ytan som i Arab in America eller med 

hjälp av dubbelbottnade fabeldjur som i ”Maus” gå en omväg runt finkulturen och skildra 

motstånd och samhälle. På det sättet når sådana serier nya grupper av läsare och bidrar till att 

serieformen skaffar sig en plats bland mer etablerade berättarformer. 
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