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1. Introduktion 

“The drawing that tells is not an image, nor is it the expression of an image; it is 

the trace of a gesture.”1 John Berger 

I en allt mer digitaliserad samtid kan det verka paradoxalt att handskrivna texter och skisser som 

sätt att dokumentera sina observationer åter är i ropet och inte minst föremål för vetenskaplig 

analys. Vi känner alla till den spridning av exempelvis karikatyrer och politisk satir i dagspress 

som fått oerhört stort genomslag globalt på senare år2. Även serier (comics), illustrationer och 

grafiska romaner (såsom Manga3) är sedan mitten av 1900-talet och ungdomskulturens 

kommersiella intåg självklara inslag i många västerländska tonåringars dagliga intag av 

populärkultur. Som studien skall förklara så har det sedan 1990-talet även skett en för den här 

uppsatsens relevant utveckling av den grafiska romangenren "adult comics"4. Precis som det 

inom det svenska kulturutbudet finns olika klassificeringar av kultur (finkultur, kommersiell 

etc.) så finns det inom den akademiska forskningen en historik och vedertagen indelning av det 

skrivna ordet som överordnat medium av kunskap. Ett antagande om att text säger "som det är" 

har i varierad grad uttryckts implicit eller explicit genom historien och ifrågasätts sällan av de 

postmodernistiska tänkarna väst. Naturligtvis har denna norm medfört att alternativa, eller 

likvärdiga, dokumentationssätt att bedriva forskning på har resulterat i en inbördes rangordning 

som jag senare i uppsatsen återkommer till. Denna studie har inte för avsikt att bedöma eller 

värdera antagandet om en textualiserad norm utan önskar snarare väcka tanken om tecknande 

som en utmanande metod under det antropologiska fältarbetet.  

 

Med förtydligandet om att detta antagande gäller utifrån en västerländsk kontext så kan det vara 

behjälpligt att visa på hur den gängse europeiska uppfattningen om det imaginära också har 

                                                 
1 Citat av den visuelle antropologen John Berger (Ingold 2013: 128). 

2 Syftar främst på Muhammedkarikatyrerna som publicerades i danska Jyllands-Posten den 30 september 2005. 
"The cartoon controversy", som dess konsekvenser kom att betecknas som, diskuteras i en opublicerad artikel från 
2007 av socialantropolog T.H. Eriksen här: http://hyllanderiksen.net/Cosmopolitanism.pdf 2016-05-19  

3 Karakteristisk japansk tecknad serie/comics som fått stort genomslag även i den västerländska populärkulturen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/manga 

4 D.v.s. serier med handling mer riktad till en vuxen publik, vanligtvis av skönlitterär eller dokumentär karaktär. 
Inledningen av Adult Comics: An introduction (Roger Sabin) beskriver just detta: 
https://books.google.se/books?id=idhSAQAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PT14#v=onepage&q&f=true  
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skiftat över tid. Genom detta upplysande kan vi påminna oss om att både historik och rådande 

samhällsideal högst sannolikt influerar även dagens vetenskapssyn. Ur en europeisk kontext 

finns exempel på hur skeptiska attityder (så som "opålitligt") till det imaginära existerat ända 

sedan Medeltiden och hur även Reformationens ikonfobi (Malkki 2015:15) kan ha bidragit till 

detta. Vetenskaplig kritik av det imaginära har över tid varierat men fram till denna dag i stort 

sett präglats av inställningen som "overkligt". Undantagen som möjligtvis utmanar regeln är 

Michel Foucault, som hävdar hur det imaginära inte är ett stadium av overklighet utan snarare en 

kraft som gör något till verklighet, liksom Amira Mittermaiers beskrivning av att det kan liknas 

vid en dialog som uppstår (inom en person) mellan det synliga och det osynliga (Malkki 

2015:18-19). 

 

Enligt antropologen Michael Taussigs text I swear I saw this. Drawing in fieldwork notebooks, 

namely my own (2011:13) beskrivs hursomhelst vad som verkar vara ett grafiskt uppsving inom 

antropologin, där tidigare ignorerade data från den etnografiska dokumentationsprocessen blivit 

föremål för analys och problematisering. Dess omvärdering är även anmärkningsvärd rent 

historiskt eftersom hällristningar och symboler i årtusenden långt före västerländsk texttradition 

användes för att kommunicera budskap med. En person som för en tvärvetenskaplig diskussion 

kring metodologiska likheter hos olika discipliner med konstnärliga uttryck är professorn i 

socialantropologi på University of Aberdeen, Tim Ingold. I sin bok Making: Anthropology, 

Archeology, Arts and Architecture (2013)  berättar han om den grafiska antropologin som en 

självreflexiv och empatisk metod att utföra fältarbete på, där vi lär oss av och tillsammans med 

objektet snarare än om det. 

 
Grafisk antropologi rör sig i gränslandet mellan mer traditionella sätt att dokumentera empirisk 

data på (såsom genom text och foto) och kunskapsöverföring genom tecknande och skissande. 

Graphism som ligger till grund för användandet av graphic betyder nämligen enligt 1900-tals 

arkeologen André Leroi-Gourhan, alla former av spår som handens rörelse lämnar på materialet. 

Därav representerar användandet av ordet grafisk i sammanhanget ett arv från den tid då 

handmässigt tecknande inte separerade text från det visuella och kan med andra ord betraktas 

som en påminnelse om en förtextuell utveckling (2013:116, 128-129). Inom antropologin har det 

funnits ett antagande om text som det bästa sättet att representera ett fältarbetes miljö och "the 
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native's point of view", informantens inifrånperspektiv (det s.k. emiska perspektivet). Detta 

eftersträvades och blev Bronislaw Malinowskis (1989 [1967]) mest kända praktik. Han menade 

att antropologen behövde vara på fältarbete under en så pass lång period att denne inte längre 

betraktades som främmande i den miljö som observerades.  Sedan mitten av 1800-talet började 

teknologiska framsteg och samarbeten med andra naturvetenskaper möjliggöra antropologers 

nyttjande av kameran som ett "objektivt" dokumentationsinstrument. Denna naturvetenskapliga 

norm omprövade ämnets trovärdighet och eftersom kameran beskrev "så som det var" kom 

därför att bli ett etnografiskt verktyg tillsammans med text, men där text fortfarande fungerade 

som det primära. I och med omfattande exkursioner av exempelvis Gregory Bateson och 

Margaret Mead på Bali så banades från 1940-talet väg för fotografiet som den visuella 

antropologins huvudsakliga medium. Deras bok Balinese Character: A Photographic Analysis 

(1942:55-263) räknas som en antropologisk klassiker och beskriver systematiskt fältarbetets 

dataurval, samhällsföreteelser (såsom kosmologi, ritualer och släktskapssystem) och andra 

upptäckter genom deskriptiv text- och bildrepresentation. Ingolds bok (2013: preface) är den 

huvudkälla jag använder i uppsatsen och enligt honom så delas den visuella antropologin in i 

foto/film och grafisk antropologin (handgjord text/skiss/teckning). Som en framstående 

antropologisk författare och med insikt om flertalet konstnärliga discipliner är det relevant att 

förhålla sig till Ingolds idéer för undersökning av dessa teman. Ingold har under 2000-talet 

efterfrågat (och många andra i sin tur refererat till hans tes) ytterligare vetenskapliga analyser av 

den grafiska antropologin. Av den enkla anledningen väljer jag därför att utgå min förståelse för 

den grafiska antropologins huvudsakliga syfte enligt följande citat:  

Med utgångspunkt ifrån citatet ovan faller det sig även rimligt att positionera  denna uppsats som 

sprungen ur en evolutionsinriktad kulturantropologi och mer specifikt till den reflexiva och 

dialogbaserade approachen inom postmodernistisk kritik. Processuella förhållningssätt till att 

göra fältanteckningar på är också ett utav inriktningens kännetecken. Företrädare för den 

”It is not anthropology’s purpose to describe the specificity of things as they 
are: that, I have argued, is a task for ethnography. But nor is it to generalise 
from these descriptions: ‘to account’, as anthropologist Dan Sperber (1985: 
10–11) would have it, ‘for the variability of human cultures’ by resort to 
‘ethnographic data’. It is rather to open up a space for generous, open-
ended, comparative yet critical inquiry into the conditions and potentials of 
human life.”      (Ingold 2013:4) 
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dialogbaserade approachen, så som Kevin Dwyer, lyfter ett fokus på "diskurs" och 

antropologs/informants beroendeförhållande under fältarbete 

  

Innan den dialogbaserade approachen har bland andra Clifford Geertzs "interpretive 

anthropology" (1980) och Paul Rabinows (Robben and Sluka 2012:513-517) inflytande format 

den postmodernistiskt präglade antropologin. I studiens kommande resonemang beskrivs 

ytterligare aspekter av samtida antropologi och under avsnittet om metod exemplifieras grafiska 

tekniker. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad deltagande observation5 i form av grafiskt 

tecknande betyder för den reflexiva process under antropologiskt fältarbete idag. Tanken att 

skriva om den grafiska antropologin väcktes med insikten om metodens pågående uppsving och 

genom egna erfarenheter från en workshop våren 2016.6  

 

För tydlighetens skull bör uppsatsens övergripande ambition betraktas som en slags introduktion 

till grafiskt tecknande som en del av den visuella antropologins deltagande observation. Vi 

saknar idag analyser om vad den grafiska antropologin innebär för observationsprocessen och 

fältarbetets insikter över lag. Studien har dock inte för avsikt att vara en värdering av olika 

media inom visuell antropologi eller att jämföra en visuell metod i förhållande till text. Genom 

att belysa den brist på analyser av alternativ representation som antropologisk forskning länge 

har befunnit sig i kommer studien att undersöka om det finns någon anledning till denna lucka. 

Eftersom ett holistiskt perspektiv anses eftersträvansvärt sedan Malinowskis glansdagar så borde 

en reflexiv postmodern kritik kunna producera viktig kunskap om förhållandet på och till 

fältarbetet. Uppsatsens inledande citat av John Berger är inkluderad som en antydan om den 

diskurs om transformativa och tankeväckande upplevelser som i synnerhet tecknandets metod 

brukar beskrivas att ge. Alla har vi någon erfarenhet av att teckna eller skissa för hand (med 

                                                 
5 Deltagande observation är en reflexivt präglad del av etnografiskt/antropologiskt fältarbete och kan användas som 
metod för att skildra processer inom samhällsvetenskapliga discipliner. Den andra förekommande metoden av 
fältarbete är den djupgående strukturella och/eller den semistrukturella intervjun (Social Research Methods, Alan 
Brymer 2016). Den brukar få representera en mer realistisk dokumentation. Den grafiska antropologin hör enligt 
min tolkning av Ingolds citat på sid. 4 och fältarbetsdelen i Eriksen 2000, till den mer processuella och reflexiva 
delen (deltagande observation). 

6 Under den 26 mars till den  9 april 2016 hade jag möjligheten att bekanta mig med metoden på Graphic 
Anthropology Field School, som hölls på Gozo, Maltas andra ö. Den belgiska organisationen Expeditions 
(xpeditions.be) har sedan 2013 gett kurser i denna återaktualiserade metod. Exempel på egna teckningar och skisser 
ifrån kursen visas som grafiska element senare i uppsatsen. 
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blyerts, bläck eller liknande) och  vilken annan grafisk erfarenhet är lika enkel att få? Att 

tecknande som metod inte har analyserats  i samma utsträckning som text inom antropologisk 

forskning är nog ingen överraskning, men att den visuella antropologin innefattar mer än foto 

och film verkar vara bortglömt. Poängen med att undersöka tecknande som visuellt uttryck är 

inte att bedöma om resultatet skulle bli annorlunda än tidigare nämnda metoder utan istället 

riktar vi nu blicken mot det som reflexivt uppmärksammas hos antropolog/informant under 

"tecknande observation". 

 

 

2. Bakgrund 

Det för antropologin en gång särskiljande användandet av deltagande observation som metod 

har i och med olika historiska skeenden, naturvetenskapliga influenser och kamerans intåg 

kommit att kännetecknas av mer icke-visuella dokumentationer på och ifrån fältarbetet, där 

själva datainsamlingen och redovisning mest frekvent överförts via etnografiska texter. I och 

med den grafiska antropologins härkomst ur en naturvetenskaplig exkursionstradition (Linné 

anlitade exempelvis alltid en illustratör för sina upptäcktsresor) och kolonialismens överordnade 

omvärldssyn så var dock den grafiska metodens tillbakagång en relativt sen företeelse. I slutet av 

1800-talet hade den antropologiska disciplinen främst inspirerats av experimentlustan som fanns 

i dåtidens laboratorier och som sedan kom att testas på människor och "verkligheten" utanför. 

Efter The Torres Strait Expedition 1898 kom den brittiska antropologins metodik för att stanna 

och blev statligt subventionerat (av exempelvis Storbritannien) inslag i många tidiga 1900-

talsexpeditioner och deras insamlande av empiri till "vetenskapen om människan". I samband 

med att vetenskaplig undersökning i stort blev mer komparativ och kulturrelativistisk så 

förändrades även antropologin. Emfas lades på längre fältstudier och dokumentation från att 

"vara där". En av den nya modellens tidiga utövare var den unge Cambridgestudenten Arthur 

Bernard Deacon. Hans fältanteckningar bestod av både språkdokumentation i ord och 

berättelser, transkribering av ritualmusik och skissblock för bland annat målningar, familjeträd 

och kombinerade bild/textskisser. Deacons empiriska material innehöll även privata 

fältarbetsnoteringar och visade sig för efterlevande vara en viktig tillgång för analys av tankar 
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och för att förstå antropologens personliga process på fältarbete under tidigt 1900-tal (Geismar 

2014). 

 

Den grafiska dokumentationstekniken inom antropologi funnits med ända sedan Malinowskis 

dagboksanteckningar (grafiska anteckningar och illustrationer) och var också en ingrediens när 

Margaret Mead och Claude Lévi-Strauss gjorde sina första fältstudier. Då var det framförallt 

som egna målningar eller beställda konstverk genom lokala konstnärer (tänk på kolonialtidens 

vurm för det "exotiska" i muséer och hem). Men den efterföljande tekniska utvecklingen på 

1900-talet har främst främjat visuella genrer där betoning på porträttering och dokumentation 

varit framträdande, nämligen etnografisk film och fotografering. Foto har enligt 

antropologiprofessor Ingold har dock vissa nackdelar jämfört med det grafiska tecknandet. 

Tecknandet kan sägas skapa en mindre distans till den/det observerade och en "ökad empati 

med" fältet (2013:13) 

 

Den moderna grafiska antropologin är också ansedd som dialogmässig och självreflexiv, tydligt 

präglad av antropologins postmodernistiska kritik (Robben and Sluka 2012:513-517). I 

motsättning till fotografiet, som fixerar ett visst tillfälle, så blir tecknandet ett samarbete mellan 

subjekt/objekt, tecknare och material/informant säger Ingold. I hans bok Redrawing 

Anthropology: Materials, Movements, Lines (2016 [2011]:1-6) beskriver han hur utövandet av  

grafisk teckning på ett flexibelt sätt följer det material som studeras, hur det grafiska uttrycket 

blir en levande process i dialog med det studerade. Metoden är med andra ord transformativ för 

antropologen både under och efter fältarbetet. För både subjekts och objekts ökade ontologiska 

medvetenhet så lär de sig av varandra och växer i processen tillsammans med verkligheten.  

 

Som beskrivet i avsnitt 1. Introduktion finns alltså ett pågående uppsving av den grafiska 

antropologin. I samband med att Malinowskis fru Valletta postumt publicerade Malinowskis 

dagboksanteckningar (1967) fick antropologin återigen insikter om den privata inre resa som 

fältarbete kan innebära. Där exempelvis spänningsförhållande mellan närhet/distans till sin 

dokumentation och relation till informanter blir relevanta och där antropologens professionalitet 
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vid insamlandet av empiri väckte nya tankar om moraliska och etiska förhållningssätt till 

fältarbetet och där Malinowskis tidigare utgivna dokumentationer kom i ett nytt ljus.  

 

Även dagens samhällsutveckling vetenskapliga fokus. Det växande medieutbudet i världen har 

exempelvis sedan 1980-talets boom av västerländskt producerad populärkultur (Sabin 

2013[2003]: Introduction) och Internets genomslag under 1990-talets senare hälft fått en större 

geografisk spridning. Grafiska romaner (såsom ifrån den kände journalisten/serietecknaren Joe 

Sacco, 2012) och ökad popularitet av animerad film (t.ex. Persepolis) och grafiska illustrationer 

har inkluderats i detta breddande. I bland annat den tjeckiske etnologen Martin Soukups text 

”Photography and Drawing in Anthropology” (2014) förs en problematisering kring den mindre 

förekommande frekvensen av visuell representation inom dagens antropologiska forskning. 

Detta faktum är något som flera forskare uppmärksammat i samband med lämpliga metoder för 

kulturell representation. En av dessa, John Berger, förespråkar tecknande som visuell 

antropologi just i kontrast till foto. Berger menar att tecknande agerar i harmoni med övriga 

fältanteckningar, ofta i direkt anslutning till dokumentationsmaterialet på plats. Ett fotografi 

däremot, läggs ofta till efter den initiala observationen genom en teknologisk och tidsmässig 

distansering. Berger förklarar att själva representativiteten är mer statisk för foto till skillnad från 

tecknandets som är resultatet av en slags utforskande process i konversation mellan tecknaren, 

objekt och tillfällets omständigheter. Betraktelseprocessen leder tecknarens rörelser, och även 

läsaren, till att med blicken följa den deskriptiva processen, resultatet av subjektets olika drag 

och på så vis att "lära känna" motivet (Taussig 2011:21-22). 

 

Utifrån antropolog Liisa H. Malkkis (2015:199-203) förklaring av "the mere", dvs. att ingen 

aspekt av observationer eller fältarbetets datainsamling bör förringas till något obetydligt, så 

kommer jag under analysdelen att diskutera om den grafiska antropologin är en resurs för 

antropologisk deltagande observation och i så fall på vilket sätt. Som exempel på varianter av 

hur den grafiska antropologin kan se ut och i vilka sammanhang dess tekniker används ger jag 

en översiktlig introduktion i avsnitt "4. Grafisk antropologi som metod" där jag även inkluderar 

eget material. 
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3. Historik 

Sedan den brittiska antropologins införande av längre fältarbete som empirisk metod så har 

disciplinen kommit att kännetecknas av förståelse ur ett inifrånperspektiv. Bronislaw 

Malinowskis praktiserande av fältarbete i form av deltagande observation på plats  och 

djupgående intervjuer under lång tid (såsom med "infödingar" som informanter) stadfäste och 

kom länge att känneteckna själva ämnet. Att, som Malinowski strävade efter, förstå "the native's 

point of view" blev en förutsättning för själva datainsamlingen och efterföljande 

analys/rapportering. Vad inte lika många känner till är att de från början av dessa etnografiska 

fältnoteringar inom antropologin även använde sig av grafiska uttryckssätt. Så som illustrationer 

i form av exempelvis kartor, men  även handskrivna marginalskisser (Malinowski 1967:1-26). 

Under den av kolonialismen präglade samtiden beställdes exempelvis konstverk gjorda av lokala 

skulptörer/hantverkare/konstnärer för att kunna visa upp på hemmaplan. Detta fenomen har även 

återkommit efter kolonialismen i form av beställningsverk till etnografiska muséer och 

utställningar världen över, om än mer ifrågasatt som postkolonial exotifiering (Ramos 2015). 

Utöver Malinowski så har även annan klassisk etnografi betonat långvarig deltagande 

observation på "fältet" för att på ett så ingående sätt som möjligt representera det emiska 

perspektivet (Bray 2015:125). I den här uppsatsen avser jag som bekant redogöra för den tid då 

självreflexivitet och ökad medvetenhet om subjektivitet under fältarbete kan sägas ha fått 

inflytande i ämnet. Inom antropologin benämns denna tid som gällande från sent 1970-tal/tidigt 

1980-tal (precis som inom många andra discipliner) som "den postmoderna kritiken" och på 

grund av egna erfarenheter av den grafiska metodens subjektivitet så faller även denna studie in i 

samma kritik. 

 

Likt under kolonialismens framfart så deltog som bekant antropologer på naturvetenskapens 

exkursioner i imperiernas yttre provinser där de understöddes hemifrån (såsom av hemlandets 

regenter) och uppmuntrades av rådande naturvetenskapliga ideal till att bli mer fysiskt 

avbildande av "vildarna"' så som även beteckningen savage anthropology om samma tid 

indikerar. Den visuella antropologin gestaltades bland annat som fotografier av zoologisk 

karaktär, men där motiven porträtterade folkslag och stammars utseende.  
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Fotokameran, som då var ett tekniskt privilegium och som därmed blev ett västerländskt 

maktmedel under kontakten med informanter, ansågs för antropologen återge verkligheten på ett 

naturligt och icke-manipulerat sätt. Denna "objektivitet" som kulturell representation utmanades 

först av disciplinens utövare på 1950-talet när tanken att informantens agens fick låna kameran 

för en mer komplementerande jämförelse till deltagandet och dokumentationen på fältet. Nu fick 

den visuella antropologin som metod under deltagande observation mer av en komparativ och 

och samhällsvetenskaplig karaktär. Man började nämligen jämföra antropologens upplevelser 

under deltagande observation med informantens upplevelser och reflektioner av sin verklighet. 

Som ett resultat av dessa analyser började man inse att kulturell förförståelse av fotografiets 

kontext och bildförståelse inte bara tillhörde antropologens utgångsläge utan även informantens  

(Bryman 2016). Trots att idén om att låta informanters aktörskap och perspektiv få utrymme i 

fältarbetets dokumentation inte var någonting banbrytande (bland andra Alfred Cort Haddons 

samlade in "native drawings" under the Torres Straits Expedition och Margaret Mead använde 

sig av barns teckningar under sin resa till Manus 1932) så hade man i takt med 1900-talets tidiga 

naturvetenskapliga ideal använt kameran som innehållandes av en slags neutral lins för 

etnografi. Tack vare den ökade bredden av insamlade data från världens hörn och analyser av 

insamlade bildperspektiv så började en diskurs inom ämnet om kulturell, men inte minst 

personlig subjektivitet hos både antropolog och informant att undersökas och vävas in allt mer i  

metodiken (Moore and Sanders 2014:429-438). Kameran blev i postmodernistisk anda plötsligt 

betraktad som ett subjektivt medium. Maktförhållanden ifrågasattes än mer och i synnerhet 

gamla tiders europeiska utgångspunkt ifrågasattes (Soukup 2014). Visuell representation i stort 

började dock behandlas som mer avgörande av människan bakom och hennes förförståelse av 

estetik, hantverk och specifika mening.  Den mer holistiska hållningen och öppenheten för andra 

tolkningsperspektiv kunde ha motverkat en fortsatt obalans i maktförhållanden, men körde 

vidare ett tag i gamla hjulspår (Robben and Sluka 2007:446). I nästa stycke ska vi dock titta 

närmare på hur en paradigmatisk förändring till ökad självreflexivitet hos, och dialog mellan, 

subjekt och objekt har ägt rum under den postmoderna kritiken.  

 

Om än mindre frekvent praktiserad idag i paritet till 1900-talets första hälft så fokuserar 

antropologer nu också på deltagande observation som ett av ämnets fältmetoder. I flera studier 

görs utförliga jämförelser med praktiker inom arkitektur, konst och arkeologi (såsom mellan 

längre etnografisk observation och den sociala aspekten av porträttmålning, Bray 2015). Tim 
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Ingold (2013) kritiserar i sin forskning hur förringandet av det betydelsefulla sociala samspelet 

som tecknande/skissande på fältet kan medföra att vetenskapliga poänger förbigås. Han 

argumenterar för en antropologi som är mer i samspel med livet själv och korresponderar i 

relation till informant och med det material som deltagande observation medför. Ingold 

understryker vidare hur dessa grafiska fältanteckningar är ett mänskligare (2013: 111-112) sätt 

att utföra anteckningar på än med ny teknologi. Hemligheten ligger i att lära sig med och från 

det studerade än att lära sig om det studerade (2013:129). Relationen mellan subjekt/objekt blir i 

denna mening mer direkt, utan teknisk distans, och den tecknande antropologen delar 

fältstudiens förutsättningar mer reflexivt och transformativt. En värld i förändring rör sig i 

många processer samtidigt och att antropologens subjektivitet uttrycks både under processen och 

efter fältstudien är viktigt, men hänsyn måste även tas till hur informanters kontextuella 

involvering upplevs, samt hur deras relationer påverkas under tiden. Jag ämnar som sagt inte 

bedöma den grafiska antropologins nackdelar eller fördelar gentemot strikt deskriptiv etnografi 

eller andra discipliner. Med hänvisning till bland andra Ingolds ståndpunkt om det grafiskas 

tecknandets möjligheter till social interaktion vill jag i efterföljande avsnitt av uppsatsen 

fortsätta problematisera vad dess utövande egentligen innebär för observationsprocessen i 

antropologiskt fältarbete idag  (Ingold 2013:3-12, Robben and Sluka 2012: 513-517). 

 

 

4. Grafisk antropologi som metod 

Den grafiska antropologin kan utifrån flera samtida västerländska företrädare delas in i flera 

tekniker, vilka jag i korthet strax ämnar redogöra för. Studien har i och med undersökandet av 

metoden och bearbetningen av eget empiriskt material funnit ytterligare tekniker, men som 

mindre förekommande. I analysdelen diskuteras dessa som egna tillägg. Med detta sagt kommer 

vi även i avsnitt 5.2 att se egna grafiska tillägg med förklarande bildtext till. Samma 

bokstavsbenämning finns framför respektive teknik under både avsnitt 4. och 5.1 för att 

underlätta tillbakablickandet. Generellt utgår resterande delar av uppsatsen ifrån refererade 

hänvisningar, egna grafiska exempel och en kombination av bild/kommentarer för analys 

(Afonso and Ramos 2011, Soukup 2014, Ingold 2016 [2011])7.  

                                                 
7 Inspiration till presentationen fick jag ifrån Mead och Batesons klassiska etnografi Balinese Character: A 
Photographic Analysis (1942). 
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A. Ana Isabel Afonso beskriver i sin text New Graphics for Old Stories. Representation of local 

memories through drawings (Afonso and Ramos 2011:72-73) hur man inom antropologisk 

forskning kan använda text och tecknande i kombination för att visa på representation. Hon 

ger ett exempel på hur Hildred Geertz i sin forskning kring Bateson och Meads fältarbete på 

Bali använde sig av olika etnografiska data. Till exempel så beställdes målningar/skisser av 

lokala konstnärer och samlade i anslutning till detta in fotonoteringar och annan kulturell 

data ifrån den lokala kontexten. Dessa insamlade data kombinerades med omfattande enkäter 

för efterföljande  antropologiska analys. Afonso beskriver metoden som ett sätt att med hjälp 

av teckningar och målningar elicitera (framlocka) och analysera data, något som vi tidigare 

i uppsatsen beskrev i och med hur kamerans användning från 1950-talet hämtade inspiration 

av native drawings. 

 

B. Den portugisiske illustratören Manuel Joao Ramos kombinerar konstnärliga uppdrag med 

antropologiskt researcharbete som ett sätt att låta läsaren-betraktaren följa och föreställa sig 

den process som arbetet inneburit. Han använder sig av serier/comics och reseillustrationer 

som inspiration för dokumentation av datainsamling och presentation av materialet. Fördelen 

enligt Ramos är hur tecknandet vid deltagande observation kan användas för att öka den 

sociala interaktionen med informanter, men också en hjälp till reflexivitet (Afonso and 

Ramos 2011:74-75). Han menar att genom utförandet av tecknande så väcker han 

omgivningens olika reaktioner, att han förmänskligas i deras ögon tack vare denna 

interaktion. 

 

C. Afonso och Ramos använder sig tillsammans av en metod som gav oväntade resultat. För att 

visualisera det etnografiska skrivande som Afonso påbörjat under sina fältstudier i en 

portugisisk by så tillfrågades Ramos om att illustrera dessa lokala berättelser. I takt med den 

kreativa processen upptäckte man hur interaktionen med lokalbefolkningen intensifierades 

på grund av hur illustrationerna om dessa återskapade kollektiva "sociala minnen" 

uppfattades och om de stämde överens med den tid som de beskrivit i sina tidigare samtal. 

Det visade sig bli en nyckel till ytterligare minnen och för att elicitera mer detaljerat visuellt 

material ifrån en betydelsefull tidpunkt i byn som inte tidigare avbildats (2011:76-88). 
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D. En teknik som också förekommer i flera källor är kring hur skissande (som en stil av 

tecknande) kan användas. Enligt flera av de källor som Ingolds författat och grafiska 

metoder är speciellt skissande lämpligt för att fånga snabba rörelser eller som en teknik att 

med hjälp av linjer beskriva ett motiv i pågående rörelse (2013:139-140, 2016 [2011]).  

 

E. Den främsta företrädaren för värdet av grafiska fältanteckningar ser vi i Michael Taussig och 

hans resonemang om hur spontana marginalkommentarer och skisser i 

fältanteckningsblocket bidrar med en slags förförande egenskap som varken text eller foto i 

sig själva förmår. Roland Barthes heter den person som inspirerat honom till denna 

fascination för grafiska fältanteckningars "third meaning". Taussig menar också att 

fältanteckningsblock kan liknas vid en genremix av modern litteratur, undersökande 

samhällsstudier och ögonvittnesskildringar (2011: preface, 1-6). 

 

 

5. Grafiska exempel med kommentarer och analys 

Vi har hittills beskrivit vad den grafiska antropologins mer etablerade tekniker innebär i relation 

till deltagande observation och jag ämnar nu visa på några egna exempel på hur dessa kan se ut. 

I anslutning till varje bild görs även en kommentar om teckningens tillblivelse, vilket i studiens 

mening kan förstås som en dialog mellan tecknare/objekt, men också mellan text och bild. 

Förutom redan demonstrerade exempel presenteras även teckningar av jämförelsevis mindre 

förekommande tekniker som efterforskningen i och med studien funnit. Som bekant ämnar vi 

inte bedöma eller redogöra för den visuella antropologin som helhet utan just för tecknandets 

innebörd för observationsprocessen idag. 
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5.1 Grafiska exempel på etablerade tekniker 

(jmf. avsnitt 4.) 

 

A. Tecknande som elicitering.  

Med hjälp av tecknande på offentlig plats 

(vy ifrån en parkbänk mitt i Victoria, Gozo) 

initierades flera spontana konversationer 

som pratbubblorna i bilden vittnar om. Min 

positionering lockade trots skuggplatsen jag 

valt förbipasserande "Gozitans" att 

interagera och samtal om migranters 

närvaro på ön kom snabbt på tal. 

Teckningen försöker fånga den känsla av 

rörelse, ljud och stämning som präglade 

observationstillfället i kombination med 

text. 

 

 

B.  Tecknande som 

antropologisk 

serieberättelse. 

En aspekt av hur 

serier/comics kan 

användas är att 

visualisering av 

tidsförlopp (som 

enbart text kan vara  
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svårare att återge) lättare går att följa. Det passar utmärkt som format att dokumentera dialoger 

och tankar på, dialog mellan text och bild, såväl som mellan karaktärer och från ruta till ruta. 

Serieexemplet här visar på hur tekniken kan användas för att sammanfatta händelser under en 

dag. På workshopen i grafisk antropologi fick vi i uppgift att återge varje dag i form av en serie. 

 

C. Tecknande av "sociala minnen".  

Precis som Afonso och Ramos förklarat (2011) kan tecknande även användas för att visualisera 

etnografisk undersökning som inte har, eller saknar, förklarande återgivanden. Inne i Dwejra 

Watch Tower fick vi höra berättas om 

hur slavar hjälpte till att bygga detta 

vakttorn av kalksten vid inloppet till ön 

Fungus Rock, Gozo, som ansågs ha en 

helande växt och som skulle skyddas till 

varje pris. Vår historiker för dagen 

(personal i tornet) berättade om hur en 

storbygd man (med en medhjälpare på 

vardera sida) fick bära de tyngsta 

obeliskerna på ryggen och uppför de 

branta trapporna. Arbetet övervakades av 

en byggnadsmästare (högre i status, därav mustaschen) som mest såg till att arbetet blev gjort. 

Berättandet öppnade till fler frågor och diskussioner om 1600-talets kontext då tornet först 
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uppfördes. Tekniken reflekterar även på hur antropologi, historia och arkitektur ofta går hand i 

hand. 

 

The Xlendi Tower, Gozo, är tillsammans med 

föregående teckning exempel på stilmässigt 

identiska vakttorn ifrån samma tidsepok. 

Teckningen utfördes som en övning i att fånga 

perspektiv, men inkluderas här främst som 

exempel på vakttornens utsida och för att 

exemplifiera deras vanligtvis strategiska 

placering vid Medelhavet . 

 

D. Skissande/tecknande av snabba rörelser på The Mekren's Bakery, Gozo.                              

 

Teckningen ifrån familjebageriet/pizzeria "Mekren's" visar snabba rörelser och deltagande 

observation med diskret positionering (för att inte störa arbetet under lunchruschen). 

Observationsövningen under tema “mat” utfördes i grupp, men endast jag som tecknare är 

avtecknad (nere till vänster). Utmaningen med denna teknik är att fånga något utmärkande för 

väsentliga arbetsstationer, personalen i rörelse, rådande stämning, specifika arbetsredskap, 
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ingredienser och liknande på ett för tillfället representativt vis. Teckningen fick under det ca en 

timme långa besöket växa fram, liksom urvalen av motiv och personernas placering. Stämningen 

var mycket god och upplevdes inte som stressig trots min plats "mitt i smeten". Det finns 

ytterligare en teckning av den unge mannen i svart keps (till höger i bild) ur ett jämsides 

profilperspektiv hållandes den långa "brödspaden" av trä. Den här teckningen återger dock 

helhetsintrycket ifrån min position av detta besök mest rättvist. Den yngre killen i randig tröja 

såg nyfiket på min teckning och frågade om han fick ta en mobilbild av den. (Efter vårt besök 

skannade vi även in och skrev ut bilder av de färdiga teckningarna som de fick.) 

 

E. Grafiska fältanteckningar. 

Teckningen ovan är ett exempel på hur det genom bruket av fältanteckningar i både text och 

avbildande går att fånga fältarbetets observationsprocess på ett kompletterande vis. Teckningen 

föreställer en eftermiddagsobservation utanför Gozos enda LiDL-butik, där jag satt under par 

timmars tid den 28 mars. Centralt för fältanteckningen är de dialoger mellan olika människor 

(och med mig) som uppstod och som i teckningen gestaltas av pratbubblor och mer utförligt till 

vänster i text. Känslan av att stormarknaden var en mötesplats [för vit medelklass?] uttrycks med 

citatet och titeln “It's a good meeting point!”. På ett sätt skulle tekniken kunna betraktas som 

avancerade minnesanteckningar, eller beroende på längd och bearbetning som en illustrerad 

etnografisk rapport. 
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5.2 Exempel på mindre förekommande tekniker 

Som vi redan har berört i föregående stycken så består det grafiska tecknandet idag generellt av 

fem (se exempel A-E) tekniker. Den eliciterande/interaktiva, serieberättelsen, "sociala minnen", 

tecknandet av snabba rörelser och den grafiska fältanteckningens teknik. Vi skall nu lära känna 

ytterligare fyra tekniker som studien funnit med direkt eller indirekt koppling till grafisk 

antropologi, men som inte är beskrivna som samlade begrepp i refererade källor. På grund av 

detta har jag i koherens med frågeställningen namngett dem utifrån deras inverkan på 

observationsprocessen, men är samtidigt medveten om att det finns tekniska benämningar att 

låna ifrån andra discipliner om detta hade varit av primär relevans. 

 

• Grafisk dokumentärberättelse 

Grafiska romaner (graphic novels) eller serieromaner i svenskt språkbruk, är ofta längre i 

formatet än en vanlig serie och kan även vara av ett grafiskt reportage där 

antropologen/journalisten är närvarande både i text och teckningar. En av de mest 

välrenommerade författarna inom denna genre är den maltesisk-amerikanske 

journalisten/serietecknaren Joe Sacco. I sin bok “Journalism” (2013) beskriver han utvecklingen 

av vad han betecknar som grafisk journalistik. Grafiska dokumentärberättelser är berättelser 

ifrån verkliga händelser och återkommer regelbundet i de större dagstidningarna8. 

 

• Miljöautentisk teckning med kol i "Master 

Wenzus" smedja, St. Lawrence, Gozo. 

Mwenzu är en äldre vithårig man som 

sporadiskt arbetar i sin släkts smedja. De har 

varit smeder sedan 1901 och sett hur 

efterfrågan på hantverket kommit och gått. 

Metoden var en utmaning i den mörka 

lokalen, svarta sotfläckar på väggarna och ett 

ovant teckningsmaterial. Under observationen 

                                                 
8 Se exempel från The Guardian om migration http://gu.com/p/4thv4/sbl 2016-05-14 och recensionen i Aftonbladet, 
som till och med har en egen rubrik för "Serier": 
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article22855292.ab 2016-05-23  
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fanns möjlighet att ställa frågor om arbetsmoment, temperatur, närmiljö etc. Tanken med den 

miljöautentiska metoden är (som jag uppfattade det genom Expeditions workshop) att fånga det 

typiska för platsen, att inkludera hantverkets olika moment och att genom resultatet förmedla 

observationsprocessen på ett sätt som visar att man förstått den/det observerade. I enlighet med 

Ingolds (2013: ) så sker kunskapsöverföringen bäst genom making/being. Eftersom Wenzus 

engelskaförråd var begränsat hade vi med oss en lokal tolk, men våra teckningar fungerade 

oavsett som elicitering till samtal och icke-verbal kommunikation.   

 

•  Grafisk pilgrimsvandring: 

tecknande under långpromenad i 

naturen, vanligtvis i grupp. 

"Hiking with Mario". Teckningen 

visar ett utdrag av vandring med den 

lokale arkitekten Mario Pace ibland 

tusenåriga kalkstensklippor. Området 

innehåller Gozos ett gammalt 

schaktsystem med grundvatten som 

britterna slutförde under kolonialismen. Systemet är ned till ca 60-80 meters djup är så gott som 

fortfarande intakt. De lokala myndigheterna planerar en modern turistanläggning med utsikt och 

handikappanpassad hiss i området. Klipporna i området är välbesökta av både hobbyklättrare 

och nere vid Ix-Xini Bay brukar lokala ungdomar hålla till på loven.  Man får genom processen 

en känsla av hur det kan ha gått till under antropologins tidiga expeditioner. Idén för namnet är 

hämtad ifrån Ingolds beskrivningar om hur vandring kan vara ett sätt att kommunicera och se 

världen tillsammans (2013:106-107). 

 

• Collage  (text/teckningar/material/foto).  En metod som kan placeras som tillhörande 

"interpretive anthropology" (Geertz 1980). Genom att blanda fältanteckningar med foto och 

olika material så får teckningen många betydelser. Det kan även innebära mer imaginära 

teckningar, men som ändå förmedlar något om antropologens intryck vid observationen. 
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6. Konklusion 

Den grafiska antropologin är som vi har sett en slags reinkarnation av både antropologins tidiga 

fältanteckningsmetoder och den visuella antropologin, som den senare även kom att ingå i. Från 

mitten av 1900-talet, då kameran blev ett etnografiskt instrument i antropologers och 

informanters händer, har tecknandet som grafisk metod hamnat i bakgrunden tills att på 2000-

talet omvärderas av bland andra det inledande citatets upphovsman, John Berger. Långt in på 

1900-talet betraktades tecknande som primitivt (och därmed mer lämpad för icke-europeiska 

folk) snarare än meningsfullt till att idag analyseras som ett värdefullt sätt att undersöka 

fältarbetets reflexiva process på. Tecknandets stora fördel i denna process är vad Tim Ingolds 

och Berger beskriver som den oberoende reflexivitet som både informant och antropolog kan ge 

uttryck för. Samt att en dialog dem sinsemellan uppmuntras när textdokumentation eller teknisk 

utrustning blir ett hinder.  

 

Studien har även visat olika tekniker för tecknandet under avsnitt 4. Grafisk antropologi som 

metod och avsnitt 5. Grafiska exempel. Under teckningen ifrån "Master Wenzus smedja" 

beskrev jag med text hur metoden gav möjlighet att utifrån miljön få en mer autentisk känsla av 

att "vara där" i en smutsig verkstad och där subjekt/objekt förenades i och med ett utbyte av 

skapandeprocessen. Vi ställde frågor om hans hantverk, han kommenterade hur vi fångat de 

olika arbetsmomenten, vi kunde ställa mer frågor om smedens roll i samhället, han berättade om 

sin familj och bedömde hur vi [enligt honom] hade lyckats fånga arbetets moment korrekt. I den 

antropologiska serieberättelsen som under samma metodavsnitt beskrevs sammanfatta det 

dagliga händelseförloppet blev kombinationen med text, bild och analys också en slags visuell 

dialog. Inte enbart mellan personerna i bild, utan även mellan tecknare/läsare och sist men inte 

minst för tanke och handling. Vi har i studien sett exempel på hur teckningar och tecknande kan 

fungera som visuell elicitering vid intervjuer, som ett sätt att få igång ett samtal, men också som 

översättningen av ett samtal till en visuell teckning. Trots att det inte var uppsatsens uppgift att 

svara på kan de olika uttrycken beroende på tillfälle och fältarbetets olika faser placeras i 

strukturell, semistrukturell intervjuteknik och/eller under informell/formell deltagande 

observation. 
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Enligt somliga företrädare, såsom John Berger och Michael Taussig, är det dock i jämförelsen 

med mer statiska uttryck (foto) som det grafiska tecknandet bidrar till antropologisk vetenskap 

på ett originellt vis. Tecknandet tar längre tid och representerar bättre den observationens 

mänskliga processer, samtidigt som det är en fängslande mix av kommunikation mellan realism 

och det imaginära inom skaparen. "The third meaning" (Taussig) motsvarar i tecknandets fall en 

slags fiktiv dokumentation laddad med stor symbolik och känslan hos skaparen/betraktaren av 

att "ha varit där".. Genom att tillämpa teckning som deltagande observation både väcker man 

den närmsta omgivningens nyfikenhet och medvetandegör sin reflexiva fältarbetesprocess. 

Den skepticism mot visuell representation jämfört med text som än idag präglar antropologin 

(åtminstone i väst) kommer troligtvis att fortgå. I och med digitaliseringen vi sedan mitten av 

1990-talet (Internets genomslag) befinner oss i kommer vi troligtvis att se hur bilder och film 

(såsom nu i sociala medier) blir allt viktigare som komplement eller alternativ till text vid 

kommunikation. Maktförhållandet antropolog/informant kommer således även fortsatt att vara 

intressant föremål för analys och den reflexiva processen för båda parter av utbytet än mer 

viktiga, men framför allt möjliga. Grafiskt tecknande har däremot potentialen att på ett mer 

mänskligt sätt än fotografier bjuda in till social interaktion med omgivningen och att initiera den 

dialogmässiga processen av att göra deltagande observation. Om informanten är  involverad mer 

aktivt så är chansen dessutom stor att de lär av varandra om observationen. 

 

I samstämmighet med Stanfordprofessorn Liisa H. Malkkis tankeväckare om "the mere" (att 

triviala/banala aktiviteter bör betraktas som mycket betydelsefulla för helheten) så är varken 

informanternas eller antropologens inre och yttre värld oberoende av varandra och där varje 

handrörelse mot pappret lämnar sitt spår. Att förklara något som mindre viktigt eller en handling 

till ett "bara" förringar både intention och agerande samt utfallet till någonting onödigt. Detta 

blir problematiskt eftersom speciella händelser ju ofta föregås eller uppstår mellan det som anses 

vara oviktigt. Tecknandet som metod är mer rättvist med att återge ett tvärsnitt av ett 

händelseförlopp, som någonting subjektivt i linje med tillfället, än fotograferandet. 
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