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Abstract 

Denna uppsats ställer frågan hur israelisk film tar upp och bearbetar 
rättfärdigandeproblematik från det första Libanonkriget 1982. Det centrala för 
analysen är att undersöka hur rättfärdigandediskursen tar sig uttryck i filmens 
värld, något som ofta förbises i analyser av detta slag trots filmers ibland enorma 
genomslag. Filmerna Beaufort (2007), Waltz with Bashir (2008) och Lebanon 
(2009) analyseras utifrån den israeliska försvarsdoktrinen ”ein breira”, kopplat till 
jus in bello, jus ad bellum samt identitets- och grupperspektiv. 

Analysens resultat visar att samtliga filmer belyser rättfärdigande utifrån 
skilda perspektiv och på olika nivåer, där Libanonkriget problematiseras utifrån 
identitets- och gruppfrågor, likväl som ett problem rörande krigets direkta 
avsikter, intentioner och metoder. Filmerna visar också på en mångbottnad, 
problematiserande inställning inom den israeliska rättfärdigandediskursen. 

 
Nyckelord: Beaufort, Waltz with Bashir, Lebanon, diskurs, filmanalys, 
rättfärdigande, ein breira, Libanonkriget. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att rättfärdiga krig är en komplicerad uppgift, och en viktig sådan. Utan ett befäst 
rättfärdigande hos befolkningen kan det vara mycket svårt för 
(demokratiska)makthavare att motivera interventioner eller direkta 
självförsvarsaktioner. Verkligheten är sällan svart eller vit, varför det inom 
demokratiska länder också finns såväl konfliktförespråkare som 
konfliktmotståndare. 

Rättfärdigande kan inom samma land, rörande samma skeenden, ta sig 
diametralt olika uttryck. Där den ena gruppen ser självförsvar ser den andra 
övergrepp. Dessa grupper kommer i sin tur att påverka samhällets utformning 
genom sin organisation, hur framtidens konflikter (eller icke-konflikter) gestaltas. 

Vi talar här om landets rättfärdigandediskurs. Om vi medger att vårt sätt att 
betrakta saker, att vårt sätt att resonera och tro också får följder i våra handlingar – 
i sådana fall blir det centralt att förstå rättfärdigandediskursens utformning för att 
också kunna förstå morgondagens konflikter. Diskursen formar människan, 
liksom människan formar diskursen. 

I denna uppsats är det just dessa ämnen i fokus, men också något så specifikt 
som filmer. I linje med att våra föreställningar påverkar vårt handlande, finner vi 
det intressant att studera hur rättfärdigande också tar sig uttryck i något som 
många människor påverkas av, men som sällan diskuteras i dessa sammanhang: 
filmer. 

Israel är ett land vars agerande ofta ifrågasätts utifrån rättfärdigandetermer. 
1982 invaderade landet Libanon, men till skillnad från tidigare kom detta att 
problematiseras på nya sätt. Detta har gett upphov till flera israeliska filmer om 
just denna period. Av dessa anledningar utgör just Israel-Libanonkonflikten ett 
utmärkt fall för denna analys. 

 
Det finns dock inte utrymme i en b-uppsats för att sammanfatta hela bakgrunden 
till den konflikt som ligger till grund för filmerna som här skall analyseras. En 
kort sammanfattning kan dock vara i behov för att ge läsaren en inblick i vad 
dessa filmer försöker behandla. 

Efter Libanons självständighet från Frankrike 1946 bildades en politiskt 
multikonfessionsstat som blev grogrund för etniska grupper. I takt med att 
palestinska flyktingar etablerade sig i flyktingläger inom Libanon växte också 
anti-israeliska åsikter. Under 70-talet agerade palestinska grupper ut attacker mot 
Israel från södra Libanon. Detta ledde till konfrontation och slutligen ett krav på 
en säkerhetszon från israeliskt håll.  
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Israel inledde Operation Fred i Galiléen 1982, vilket också benämns som 
första Libanonkriget. Denna operation hade för avsikt att skapa en säkerhetszon i 
södra Libanon vilket också blev en ockupation av Libanesisk mark. I denna zon 
blev Hizbollah en växande grupp för de samlade opinionerna mot Israel. Fortsatta 
konfrontationer ledde 2006 till det andra Libanonkriget där Israel invaderade 
södra Libanon för att försöka slå ut Hizbollah.1  

   

1.2 Syfte och frågeställning 

Diskurs- och rättfärdigandeanalyser är inget ovanligt i freds- och 
konfliktvetenskapliga sammanhang. Vad som dock kan sägas vara mer ovanligt är 
att filmer tillåts stå i fokus för en sådan analys. 

Om en diskurs definieras som ”hela den praktik som frambringar en viss typ 
av yttranden”, eller utefter liknande breda banor, kan det ses försmädligt att en så 
omdiskuterad och inflytelserik del av medierna inte får större fokus.2 

Att filmer ofta inte står i direkt fokus härrör rimligtvis ur tanken att det finns 
faktorer och områden som är mera intressant att analysera än just ”film”, faktorer 
som kan anses föregå filmen – t.ex. politiska diskussioner, propositioner och 
uttalanden. I denna uppsats är det den politiska rättfärdigandediskursen som står i 
fokus, och i synnerhet hur denna manifesterar sig i israelisk film. Av denna 
anledning kan en analys av detta slag också göras inomvetenskapligt intressant för 
freds- och konfliktstudier, detta då filmer sällan betraktas som något centralt att 
betrakta och analysera, trots dess ibland stora genomslag. 

Utgångspunkten är att filmer har ett stort inflytande, storfilmer kan ses av 
många miljoner människor, vilket påverkar människors perspektiv och hur de 
resonerar om olika ämnen – med andra ord: filmer som ses av många människor 
påverkar också den berörda diskursen. Syftet är att göra en diskursanalys utifrån 
några israeliska filmer för att se hur dessa berör rättfärdigande. 

Den abstrakta frågeställning, som denna analys kan bidra med svar på, är hur 
israelisk film berör rättfärdigande av krig. Denna frågeställning behöver 
onekligen avgränsas, preciseras och klargöras, vilket sker under metodavsnittet. 
Frågeställningen och dess vikt vilar också på särskilda ontologiska antaganden, 
och den kräver ett förtydligande av begrepp som rättfärdigande och diskurs. 

Diskursbegreppet diskuteras under metodavsnittet nedan, medan övriga 
centrala begrepp används som del av den teoretiska ansatsen, och därmed 
diskuteras under teoriavsnittet. 

                                                                                                                                                         
 
1 Uppsala Universitet Databas 1. 
2 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 2005, s. 309. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Diskurs 

Antagandet att språket inte speglar verkligheten direkt, utan att det faktiskt bidrar 
till att forma den, är en central tanke för diskursanalyser.3 I linje med denna tanke 
betraktas politiska fenomen och åsikter som sociala konstruktioner, och det som vi 
slarvigt kallar ”verkligheten” och ”sanningen” ses snarare som något tidsbundet 
och relativt, ej något fast och beständigt.4 

Avsikten ur vetenskapssynpunkt är således snarare att söka förstå något än att 
förklara, detta då ”verkligheten” ständigt förändras och får nya konstruktioner. I 
ett sådant sammanhang blir det ur ett forskningsperspektiv ytterst centralt att 
tydliggöra begrepp och den förförståelse som ligger till grund för analysen. 
Eftersom det inte finns någon utopiskt förutsättningslös forskning måste vi i 
möjligaste mån tydliggöra de uppfattningar och fördomar som påverkar vår 
analys.5 

Att definiera ”diskurs” är inte en okomplicerad uppgift. Michel Foucault 
beskrev det som att 

[d]iskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, 

attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av 

de avgränsade och avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna.6 

 
Eller som 

[h]ela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.7 

 

Detta breda perspektiv kan förefalla svårtillämpbart. Måste allt som rör ett 
visst område analyseras för att en diskurs skall tydliggöras? Det var knappast 
Foucaults avsikt i alla lägen, även om många av hans egna verk är väldigt 
ambitiösa i sina upplägg.8 

Det intressanta med detta diskursiva perspektiv kommer ur dess möjlighet att 
studera helheter. Istället för att fokusera på olikheterna mellan skilda åsikter och 
perspektiv, och därefter behandla dessa som konkurrerande diskurser (den 
anglosaxiska skolan, Laclau & Mouffe), blir det ur ett foucaultinspirerat 
perspektiv intressant att istället se på likheterna. Det är detta som utgör den 

                                                                                                                                                         
 
3 Ibid., s. 305 
4 Bjereld m fl., Varför vetenskap, 2002, s. 59. 
5 Ibid., s. 60. 
6 Foucault, Michel i Götselius, Olsson – Ulf Olsson [red.], Diskursernas kamp, 2008, s. 181. 
7 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 2005., s. 309. 
8 T.ex. hans klassiska verk Övervakning och straff – där Foucault analyserar disciplineringen av människan, och 
den nu rådande diskursen, genom att studera utvecklingen sedan 1700-talet fram till modern tid (se: Övervakning 
och straff, 1987. Lund: Arkiv). Ett liknande upplägg finns i Vansinnets historia, där Foucault analyserar synen 
på vad som anses vara ”normalt beteende”, och hur detta förändrats sedan medeltiden (se: Vansinnets historia 
under den klassiska epoken, 1983. Lund: Arkiv). 
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verkliga diskursen: de ramar, försanthållanden, bilder av rätt/fel, förbud etc., som 
bildar den ”verklighet” samtliga aktörer tvingas förhålla sig till.9 

Det är med andra ord, givet denna definition, uppsatsens utgångspunkt att 
analysera en del av den israeliska diskursen för rättfärdigande av krig. Att söka ge 
en heltäckande bild av rättfärdigandediskursen vore knappast möjligt på detta 
begränsade utrymme. Istället ligger vår begränsning i att studera israeliska filmer 
som berör första Libanonkriget, vilket avgränsas ytterligare nedan. 

1.3.2 Filmanalys 

Att analysera film kan göras av ett flertal anledningar, t.ex. av stilistiska och 
estetiska eller av tematiska, och de kan betona olika element som central beroende 
på perspektiv. Samtliga inriktningar följer dock samma trestegsmönster: kontext, 
observation och systematisering.10 
     Kontextsteget rör vilken sorts kunskap som eftersöks och i vilket sammanhang 
analysen är tänkt att ingå – de filmer vi undersöker används för att analysera 
synen på Libanonkriget och hur detta kan rättfärdigas (eller inte rättfärdigas). 

Observationssteget rör på vilket sätt man angriper filmerna, där hänsyn till 
analysens syfte och omfattning måste vara vägledande. Sättet detta görs på skiljer 
sig därmed åt kraftigt, och vår utvalda metod presenteras nedan. Det centrala kan 
dock sägas vara noggrannhet och transparens i processen. 
     Systematiseringssteget, slutligen, innebär att renodla och välja ut de uppgifter 
som är centrala för den uppgift och det syfte man har. En återkoppling till arbetets 
kontext, och den teoretiska begreppsapparaten, används för att systematisera och 
komma fram till ett resultat och svar på vår fråga.11 

Onekligen ligger problematiken i observationsmomentet och hur detta i sin tur 
systematiseras, vilket ofta är fallet med olika former av text- och diskursanalyser. 
Men genom att tydliggöra de centrala tolkningarna och vår bakomliggande 
systematik, hoppas vi i möjligaste mån uppnå intersubjektivitet. De krav som är 
möjliga att ställa på å ena sidan positivistiskt inriktad forskning, och å andra sidan 
hermeneutisk och kritiskt inriktad forskning, är olika - och det av rimliga skäl.12 

Vi har valt att angripa filmerna på ett förhållandevis ytligt plan, där vi alltså 
intresserar oss mindre för abstrakta tolkningar och mer för vad som sägs och 
tydligt synliggörs. Skälen för detta är främst att vi intresserar oss för freds- och 
konfliktproblematik, och inte filmer som estetiska uttryck. Det centrala för oss är 
hur synen på kriget och dess rättfärdigande tar sig uttryck, varför svårtolkade 
stilistiska element lämnas därhän. 

Konkret har uppsatsens författare, var för sig, studerat de utvalda filmerna 
(bifogas som bilagor). Därefter har jämförelser gjorts mellan tolkningarna, för att 

                                                                                                                                                         
 
9 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 2005., s. 309. 
10 Andersson & Hedling, Filmanalys – en introduktion, 1999., s. 7-8. 
11 Ibid., s. 8-11. 
12 Lundquist, Lennart, Det vetenskapliga studiet av politik, 1993., s. 52-54. 
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på så vis uppnå samstämmighet om sceners innebörder, diskussioner osv. I de fall 
mera abstrakta, metaforiska scener diskuteras, vilka ger större utrymme för 
tolkning, klargörs detta i texten. 

1.3.3  Avgränsning och motivering  

Det har gjorts ett stort antal filmer som belyser israels militära konflikter och 
rättfärdigande för dessa. För att inte denna uppsats ska fastna i ett allt för 
tidskrävande arbete har vi därför valt att avgränsa vårt analysfält. Vi har valt att 
dels enbart studera förhållandena i en konflikt: Israel-Libanon-konflikten 1982, 
vilken ibland beskrivs som det första Libanonkriget. Därtill har vi valt att endast 
inrikta oss på tre filmer, som på ett eller annat sätt kopplas till denna konflik.  

Valet av konflikt bygger till viss del på det faktum att första Libanonkriget är 
en del av en långt pågående konflikt mellan Israel och arabvärlden, inom vilken 
många aktörer medverkat.13 Detta gör konflikten i sig till ett utmärkt analysobjekt 
för vår forskning. Dessutom är första Libanonkonflikten viktig ur just vår 
analysmodell gällande No Alternative (”ein breira”) och rättfärdigande, eftersom 
det israeliska ställningstagandet kom att ifrågasättas med denna konflikt.14 

Valet av filmer (Waltz with Bashir, Lebanon och Beaufort) baseras dels på att 
filmerna har uppmärksammats internationellt som välgjorda och prisbelönta 
verk.15 Lebanon och Waltz with Bashir har dessutom fått ekonomiskt stöd från 
den till viss del skattefinansierade16 israeliska filmfonden ”Israel Film Fund”17, 
vilket visar att det från det israeliska samhällets perspektiv funnits en önskan och 
vilja om att förmedla dessa filmer om konflikten. Då filmerna uppmärksammats 
och erkänts (nationellt och internationellt), samt setts av stora mängder 
människor, anser vi att dessa filmer kan betraktas som ett bra urval av israelisk 
film, vilket lett oss till att välja dessa filmer före andra.  

Det som är av störst intresse för oss är att filmerna tar upp konflikten ur ett 
israeliskt perspektiv och berör samma konflikt, för att rättfärdigandediskursen på 
så sätt skall kunna analyseras. De tre filmerna vi valt är dessutom baserade på 
regissörernas och författarnas egna upplevelser från kriget i fråga, vilket vi anser 
ger filmerna en djupare insikt i konflikten än vad en vanlig spelfilm kunnat ge. Att 
delaktiga i filmens utformning har egenupplevda kopplingar till konflikten kan 
göra att skildringar som annars hade fallit bort nu med större sannolikhet belyses i 
filmerna. 

                                                                                                                                                         
 
13 Uppsala Databas 1. 
14 Bar-On, Mordechai, In pursuit of peace: a history of the Israeli peace movement, 1996, s. 150-151. 
15 Waltz with Bashir och Beaufort blev båda nominerade till en Academy Award (Oscar) för bästa utländska film 
2009 respektive 2008. Lebanon vann Guldlejonet vid Venedigs filmfestival för bästa film. 
16 Israeli Film Fund A). 
17 Israeli Film Fund B), samt Israeli Film Fund C). 
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1.3.4 Operationaliserad frågeställning 

Tre filmer skall alltså analyseras, utvalda pga. sitt erkännande och dess 
gemensamma beröringspunkt Israel-Libanon-konflikten: Waltz with Bashir, 
Lebanon och Beaufort. 

Syftet är, som tidigare nämnts, att studera hur rättfärdigandediskursen tar sig 
uttryck i dessa filmer, detta då filmer sällan tillåts stå i fokus för analyser av detta 
slag. Vidare är Libanonkonflikten särskilt intressant då denna kan ses som den 
konflikt där rättfärdigandet från israeliskt håll först på allvar började ifrågasättas 
nationellt (”Milchemet ein breira”). På så sätt antas filmerna fånga upp 
problematiken kring rättfärdigande, och hur detta diskuteras i Israel. 

Den operationaliserade frågeställningen är hur man ser på krigets 
(o)rättfärdigande i de tre filmerna. Genom att besvara denna fråga är det också 
möjligt att bidra till ett svar på frågan hur israelisk film berör rättfärdigande, samt 
bidra till en kumulativ förståelse för hur rättfärdigande diskuteras i Israel. 
 
Arbetets går först igenom relevant teori för analysen, ”ein breira” kompletteras 
med vidare begreppsapparat. Därefter följder information om filmhandling och 
sedan analys. Avslutningsvis summeras och framställs forskningsresultatet.  
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2 Teori 

2.1 ”Milchemet ein breira” 

”Milchemet ein breira”, eller No Alternative som det också benämns, kan 
ordagrant översättas till svenska som ”Krig utan alternativ”. Detta är en 
ståndpunkt som israels militära doktrin vilade på, och som med första 
Libanonkriget skulle ställas mot de faktiska omständigheter för hur kriget 
bedrevs.   
      Inom den judiska identiteten som No Alternative bygger på, finns kopplingar 
till hur upplevelsen av en nära utrotning i samband med förintelsen lett till att man 
räds att ställas inför en ny förintelse. Kopplat till det geopolitiska läget för Israel 
som nation sedan dess grundande 1948, upplevs en rädsla för den egna nationen 
och den egna gruppen.18 Denna rädsla har i sin tur lett till ett behov av säkerhet 
som ska verka för att israelerna inte återigen skall tvingas i exil ur Israel,19 vilket 
de enligt sin identitet redan fått genomlida en gång under den judiska diasporan. 

No Alternative-doktrinen avser att inte föra krig för vinnings skull. Doktrinen 
ser till det moraliska av att föra krig endast när man är tvingad till det, endast när 
man inte har något annat val; no alternative. Avsikten är att just förhindra 
orättfärdiga krig. Om Israel följde denna doktrin så innebar det att man 
följaktligen enbart skulle föra rättfärdiga krig. Att israels militär namngets som 
”försvarsmilitär” (Israeli Defence Force) bygger på just denna doktrin.20 

Det var när man insåg att första Libanonkriget inte längre var ett krig baserat 
på No Alternative-idealet, utan snarare ett krig riktat mot långsiktiga mål, som 
civila såväl som militära agenter i Israel valde att ifrågasätta krigets rättfärdighet 
och protestera. Bar-en beskriver att detta uppstod då israeler insåg att det av den 
politiska ledningen utlovade rättfärdigandet av en säkerhetszon, inte kunde 
rättfärdigas på traditionellt sätt, utan snarare gav ursäkt till en ockupation. Då kom 
kriget inte längre att framstå som det enda alternativet för IDF och No Alternativ 
var inte längre gångbart.21 

2.2 Att rättfärdiga 
                                                                                                                                                         
 
18 Bar-On, Mordechai, In pursuit of peace: a history of the Israeli peace movement, 1996, s. 339, not 3. 
19 Strömbom, Lisa, Revisiting the past: Israeli identity, thick recognition and conflict transformation, 2010  s. 
125-126. 
20 Bar-On, Mordechai, In pursuit of peace: a history of the Israeli peace movement, 1996, s. 150-151. 
21 Ibid. 
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Om No Alternativ-tanken skapar en viss israelisk identitets- och 
rättfärdigandekontext för agerande är det dock lämpligt att bygga ut den vidare. 
För att analysera filmerna och se på hur rättfärdigandediskursen förs behöver vi 
utveckla en vidare begreppsapparat för just identitets-, grupp- och 
rättfärdigandefrågor. 

Traditionellt har det talats om två inriktningar för rättfärdigande av krig: Jus 
ad bellum, samt Jus in bello. Den förstnämnda berör när det kan anses rättfärdigt 
att starta ett krig, medan den andra rör hur striderna bör föras – den förstnämnda 
föregår med andra ord den sistnämnda.22 

Jus in bello handlar med andra ord om hur en pågående krigföring går till, 
med vilka medel och metoder kriget förs. Höglund nämner tre traditionella krav 
för jus in bello: principen om nödvändighet, principen om militär proportionalitet 
samt principen om civilas immunitet. De två förstnämnda berör varandra och 
handlar om att det våld och den skadegörelse som sker måste kunna motiveras 
som nödvändigt för att uppnå krigets mål. De metoder skall användas som 
åsamkar minst skada för att uppnå målet, och de skall vara proportionerliga.23 

Den tredje principen, vilket kan antas beröra Israel-Libanon-konflikten 
tydligast, rör alltså kravet på civilas immunitet. Principen bygger på att inga 
militära attacker får riktas direkt mot civila mål (personer, ägodelar osv.), utan 
måste ha militära måltavlor.24 

Vi kommer dock inte närmare att beröra jus in bellum, detta då denna uppsats 
riktar sig åt rättfärdigande av krig på ett högre plan – av krig som helhet, och inte 
inom krig. Militära metoder som av karaktärerna i de analyserade filmerna 
eventuellt uppfattas som stötande, kan nu få en teoretisk anknytning, men det 
centrala för vårt arbete är hur detta möjligen påverkar deras syn på rättfärdigande 
av kriget i stort, dvs. jus ad bellum. 

2.2.1 Jus ad bellum 

När kan det, enligt traditionell konfliktforskning, anses rättfärdigt att starta ett 
krig? Höglund nämner tre traditionella krav, härstammande från Augustinus och 
senare Grotius. Ett krig skall ha: 

1) Rätt orsak – självförsvar (även preventiv självförsvar). 
2) Rätt auktoritet – (suveräna stater har rätt att beordra våld, FN). 
3) Rätt intention25 

 
Dessa krav är tydligt svårdefinierade och abstrakta. Ovan har de moderna 

tolkningarna infogats, t.ex. att ”rätt orsak” anses vara preventivt självförsvar. 
Eftersom det centrala för denna uppsats dock ligger i att analysera en 

                                                                                                                                                         
 
22 Höglund, Anna T, 2004. ”Teologi, genus och rättfärdiga krig” i Karin Aggestam (red.) (O)Rättfärdiga Krig, s. 
27-28. 
23 Ibid., s. 34-35. 
24 Ibid., s. 35. 
25 Ibid., s. 25-33. 
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rättfärdigandediskurs, är breda definitioner inte nödvändigtvis av ondo. Snäva 
definitioner kan utesluta resonemang. Därför inkluderas möjligheten att resonera 
om ”rätt orsak” även som preventivt krig (anfall för att motverka framtida attack), 
trots att det på senare år kraftigt problematiserats och ifrågasatts som rimlig orsak 
att starta krig.26  

I modern tid har dock dess krav fått ytterligare fyra krav (moraliska) för att ett 
krig skall kunna ses som rättfärdigat: 

a) proportionalitet 
b) välgrundat hopp om seger 
c) våldet som sista utväg 
d) insatsen syftar till varaktig fred27 
 
Här finns ett flertal krav vilka kan problematiseras och skapa osäkerhet 

rörande krigets rättfärdigande. Så kan en tvekan om avsikten/intentionen eller om 
våldet verkligen används som sista utväg (vilket är nära sammankopplat med No 
Alternative-tanken), leda till ifrågasättande av ett krigs rättfärdigande. Kravet på 
proportionalitet flyter till viss del in i tidigare berörda jus in bello, liksom ”våldet 
som sista utväg” – de kan ifrågasättas på två plan, t.ex. gällande en specifik 
insats/operation eller rörande kriget som helhet. 

Vi har här utarbetat ett ytligt ramverk för hur rättfärdigande av krig kan 
ifrågasättas på ett teoretiskt plan. Det är dock inte tillräckligt för att analysera och 
förstå det innehåll som filmerna ger uttryck för. Genom att också gå närmare på 
identitets- och grupperspektiv, dvs. för rättfärdigande på individuell samt 
gruppnivå, tillåts vi bygga ut No Alternative-perspektivet ytterligare, och kan 
därmed bättre förstå hur rättfärdigandediskursen uttrycks i filmerna. 

2.2.2 Identitet och grupper 

Att resonera om vad som utgör en identitet, vad som formar den, är omtvistat och 
problematiskt. I linje med vår ontologi betraktar vi det här som en social 
konstruktion, där dess ursprung utgörs av olika socialt konstruerade myter och 
föreställningar.28 No Alternativ-teorin betraktas då som en sådan konstruktion, 
vilken antas ha påverkat perspektivet på Libanonkriget från israeliskt håll. 

Dessa sociala konstruktioner kan leda till flera olika identitetskonstruktioner, 
så som regionala (t.ex. ”stockholmare” eller ”svensk”), religiösa (t.ex. ”kristen”) 
eller om ras (”afrikan”) osv.29 Många av dessa föreställningar skapar ett kollektivt 
sammanhang för individen, t.ex. etnicitet, varför en förståelse för gruppers 
utestängnings- och inneslutningsmekanismer är av intresse.  

                                                                                                                                                         
 
26 Se: Ibid., s. 30-32. 
27 Ibid., s. 28. 
28 Joireman, Sandra F., Nationalism and Political Identity, 2003, s. 59. 
29 Ibid., s. 2-6. 
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Inom gruppteori är det vanligt att tala om in-grupp respektive ut-grupp. Den 
förstnämnda är den grupp en individ känner sig hemma hos, baserat på någon 
form av delad ”psykologisk” uppfattning med dess övriga medlemmar. Ut-
gruppen är dess motsats, den mot vilken individen vill distansera sig och/eller som 
individen inte identifierar sig med.30 

Dessa grupper kan skapas av flera anledningar. De kan skapas som en reaktion 
på (samhälls)politiska förändringar eller liknande, eller så kan grupper konstrueras 
som följd av yttre klassificering – dvs. att en yttre definiering bidrar till skapandet 
av individer som ingår i denna benämning. Just denna sistnämnda bidragande 
orsak till gruppkonstruktion är särskilt intressant då den ofta skapas för att 
beskylla någon för illdåd eller misslyckanden som ägt rum. Det rör sig om ett 
skapande av ”de andra”.31 

Nationalism och etnicitet utgör därmed, ur detta perspektiv, två olika former 
av identiteter och grupperingar, med definierad in- och ut-grupp. För en etnisk 
identitet/grupp rör det sig om en kombination av individens tillskrivna egenskap 
(t.ex. utseende, språk, födelseplats) tillsammans med sociala förställningar (t.ex. 
ekonomi, religion, ursprung, subjektiva uppfattningar, gruppens politiska makt).32 
För ”nationalism” rör det sig istället om en in-grupp baserad på till viss del etniska 
föreställningar, men politiskt inriktad kring en viss ”nation”.33 Etnicitet kan också 
beskrivas så som något konstruerat av minnen, kultur och en viss 
solidaritetskänsla med övriga medlemmar i gruppen – vilket också är en bred 
definition.34 I linje med detta kan nationalism urskiljas så som politiserad etnicitet, 
dvs. en etnisk grupp med politisk agenda.35 

Syftet här är inte främst att problematisera dessa begrepps innebörd, utan att 
utveckla en teoretisk förståelse för hur identitet/grupperspektiv kan ta sig uttryck 
för att (o)rättfärdiga ett krig. Detta är centralt. För att göra en analys av hur 
rättfärdigandeproblematiken tar sig uttryck i filmerna, bör vi vara försiktiga med 
snäva begreppsdefinitioner. Om vi bestämmer vad ”nationalism” innebär närmare, 
eller ”etnicitet”, finns risken att vi snedvrider och utelämnar vad som uttrycks i 
filmen. Istället söker vi arbeta med bredare definitioner, där sedan filmerna tillåts 
fylla dessa begrepp (i den mån de används) med sitt eget innehåll och uttryck. 

Då vi själva använder begreppen är det i dessa breda termer, och betraktade 
som sociala konstruktioner. 
 
Vi har här utvecklat en teoretisk begreppsapparat, där vi nu tillåts analysera 
filmerna utifrån en israelisk kontext (”No Alternative”) och vi tillåts nu koppla 
denna till rättfärdigande på flera plan (identitet/grupper – jus ad bellum). 

                                                                                                                                                         
 
30 Ibid., s. 62. 
31 Ibid., s. 64. 
32 Ibid, s. 55. 
33 Ibid., s. 12. 
34 Ibid., s. 10. 
35 Ibid., s. 12. 
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3 Analys 

3.1 Filmhandling 

De filmer vi studerat har utkommit mellan åren 2007 och 2009. Detta sätter deras 
produktion i skuggan av andra Libanonkriget (2006) vilket kan ha aktualiserat 
filmerna ännu mer, samt gett avtryck i hur filmerna beskrivit händelserna i det 
första Libanonkriget (1982). 

Vi hänvisar kontinuerligt under analysen till olika skeenden i filmerna som 
ligger till grund. Läsaren tillåts då själv studera i de bifogade bilagorna i vilket 
sammanhang och hur vi (var för sig) kortfattat summerat scenen/händelsen. 

3.1.1 Beaufort (2007)  

Beaufort utspelas under år 2000 och bearbetar israels tillbakadragande från fortet 
Beaufort som är en strategisk och historiskt viktig postering för 
Libanonkonflikten. Filmen visar de sista dagarna av israelisk postering innan det 
fullständiga tillbakadragandet och man får följa de posterade soldaterna i deras 
vardag. Inför tillbakadragandet upptrappas bombarderingen av posteringen för att 
få tillbakadragandet att se ut som en israelisk flykt, snarare än ett 
tillbakadragande.  

Filmens aktörer kämpar med rättfärdigandefrågor om varför så många soldater 
fått sätta livet till för att erövra fortet under första Libanonkonflikten nu när man 
ändå ska överge det utan att vara tvingad att göra så. 

 

3.1.2 Waltz with Bashir (2008) 

Waltz with Bashir är en animerad dokumentär/spelfilm där manusförfattaren och 
regissören Ari Folman bearbetar sin egen minneslucka av sitt personliga 
deltagande i första Libanonkonflikten, och då framförallt massakern i Sabra och 
Shatila flyktingläger. I sitt sökande letar han upp gamla soldatkamrater som han 
stred tillsammans med. 

Under filmens gång blandas aktörernas sökande i nutid med flashbacks från 
kriget och intervjuscener med människor som deltagit på olika sätt i konflikten. 
Filmen avslutas med en dramatisk övergång då Ari finner sig själv som ovetandes 
deltagande i massakern, och avslutas med att den dittills animerade filmen övergår 
till arkivfilm på gråtande kvinnor och barn, och de avrättade kropparna som 
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lämnats i lägren. Filmen drar kopplingar mellan deltagandet i denna massaker och 
huvudkaraktärens ”arv” från förintelsen i Europa. 

 

3.1.3 Lebanon (2009) 

Lebanon beskriver hur en stridsvagnsbesättning i konfliktens första dagar följer en 
grupp fallskärmsjägare in i Libanon. Stort sett hela filmen utspelar sig inuti denna 
stridsvagn och där de enda deltagandet med omvärlden är via stridsvagnens 
kikarsikte och dess radio. 

Filmen bearbetar problematik mellan stridande enheter och stridsledning, vem 
som är fiende och vem som är vän, konsekvenser av handlande och krigets 
hemskheter. Filmen belyser syrianska soldaters närvaro i konflikten och hur 
falangister hotar dessa med tortyr, något som besättningen först misstolkar och 
senare inser under filmens gång. 

3.2 Analys av Beaufort 

Den röda tråden i Beaufort ligger i (o)rättfärdigandet av israels ockupation av 
fortet med samma namn, 1982. Ställt till detta märker man hur karaktären Liraz 
ställs inför paradoxen av att överge det som så många gav sitt liv för att erövra. 
Att Israel valt att nu lämna fortet visar att man därmed överger det berättigande 
som fanns när det intogs, och visar därmed att det kanske inte var rättfärdigat då 
det först intogs 1982. 

Måhända skulle ett tillbakadragande legitimeras av att det taktiska eller 
politiska slagfältet har förändrats under tiden, men filmen tar inte upp en sådan 
förklaring utan vilar snarare på faktumet att tillbakadragandet fråntar 
ockupationen dess legitimitet. 

Soldaterna i filmen diskuterar sin egen närvaro i fortet och 
legitimitetsproblematiken flera gånger under filmens gång. Ett samtal mellan två 
av karaktärerna leder till kommentaren att deras närvaro är till för att ”vakta 
bergen från att rymma”.36 Kopplat till Liraz irritation om att inte få besvara de 
fientliga attackerna på fortet37 ges skenet av att filmen vill belysa meningslösheten 
i Beaufort-posteringen, sett ur IDF:s synvinkel. Vakterna gör inget och får inte 
heller agera när de så vill. Detta gör att posteringen och soldaternas närvaro 
förefaller onödig, vilket ligger till grund för flera diskussioner mellan 
karaktärerna. Därmed uppstår frågor om det finns någon legitimitet i 
ockupationen av fortet och i sin tur frågor om berättigandet av den inledande 

                                                                                                                                                         
 
36 Beaufort (2007) 00:15:35 
37 Ibid. 01:06:45 
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attacken i det första Libanonkriget där soldater fick sätta livet till för att ockupera 
fortet.  

Mellan karaktärerna uppstår en tvist där man ifrågasätter detta berättigande 
som uppmärksammas i flera scener. I ett samtal får man veta hur karaktären Ziv’s 
farbror dog just för att inta Beaufort38. Ziv menar själv att det var onödigt att 
ockupera fortet och att IDF vet om detta. IDF skickade enligt Ziv t.o.m. en order 
om att inte inta fortet men att denna order ”kom bort på vägen”. Soldaterna 
runtomkring kommenterar detta samtal som att man är ”politiskt vänster” om man 
inte är stolt över att vara posterad på Beaufort. Liraz och Zev skrattar åt den här 
kommentaren39. Man kan ana att Ziv framställs som filmens krigsmotståndare 
även om han är medveten om behovet av att skydda Israel från yttre hot.  

Liraz framträder snarare som en karaktär som vill framhäva Beauforts 
relevans i konfliktens historia, nutid och framtid genom att kommentera att även 
de nuvarande soldaternas barn en dag kommer att vakta samma fort.40 Samtidigt 
brottas Liraz med det faktum att IDF nu valt att överge Beaufort, vilket är centralt 
för Liraz för att kunna rättfärdiga ockupationen. 

Sett ur vår teori om No Alternative framstår filmen mycket tydligt som en 
ifrågasättande och kritisk hållning till rättfärdigandet av första Libanonkriget, 
åtminstone den delen av kriget där Beaufort intogs. Det framgår av 
identitetsbetoningarna i filmen att Beaufort är känt i Israel som en hedersvärd 
postering som man måste förtjäna för att vara på.41 Detta blir en av filmens 
paradoxer när det senare framgår att närvaron inte behövs och att den militära 
ledningen inte ser den som önskvärd och aldrig heller har gjort det.42  

Den israeliska fredsrörelsen Fyra Mödrar (Four Mothers) nämns av Liraz som 
”de fyra hororna” och ”de fyra hyndorna”43 när han tillskriver dem orsaken till att 
IDF gett med sig om tillbakadragandet. Liraz visar stor irritation mot fredsrörelsen 
som han menar är felaktigt inriktad. Kopplat till vårt identitetsperspektiv kan 
Liraz förhållande till de ”fyra mödrarna” förklaras med att denna grupp 
ifrågasätter israels berättigande i kriget, vilket får Liraz att reagera eftersom 
berättigandet ses som en självklarhet för honom. Det rör sig alltså om ett skapande 
av ”de andra”, vilka Liraz tillskriver nedvärderande egenskaper. För honom utgörs 
inte gruppen av fredsbejakande israeler, utan av ”horor” som inte förstår sig på 
situationen. Problematiken ligger alltså i att ut-gruppen inte erkänner in-gruppens 
agerande som rättfärdigt, vilket är precis vad Beaufort-gruppens föreställning 
bygger på. Liraz vill distansera dem från den egna hållningen, och gör så främst 
genom att beskriva dem i negativa termer, samt ge dessa skulden för att läget är 
som det är på Beaufort, med annalkande tillbakadragande vid horisonten. 

Vid ett annat tillfälle efter att Beaufort angripits hårt av Hizbollah, diskuterar 
Liraz med ett överbefäl som föreslagit att skydden måste stärkas ytterligare på 

                                                                                                                                                         
 
38 Ibid. 00:20:55 
39 Ibid. 00:20:20 
40 Ibid. 00:20:55 
41 Ibid. 00:38:10 
42 Ibid. 01:10:20 
43 Ibid. 00:48:10 
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fortet. Liraz blir då irriterad och menar att ”Vi har blivit fega! De dödar våra 
män”, och säger sedan ”Och ert svar är skydd? Ett lager betong till!?”. Slutligen 
menar han att man då lika gärna kan lägga ned armén eftersom de inte tillåts 
angripa förövarna, man är bara ”kanonmat”.44 Han kritiserar samtidigt den 
nuvarande situationen med att det var bättre 1982 då fortet först ockuperades. På 
den tiden då ”det fanns en fiende. Ett mål. En avsikt!”45 

Liraz resonemang rör sig alltså på flera plan, där krigets rättfärdigande 
kommer ur ett självförsvarsresonemang, vilket alltså rör ”orsakskriteriet” för jus 
ad bellum. Det är också möjligt att koppla hans olika åsikter till en fråga om 
intentionerna för posteringen och kriget, dvs. det tredje traditionella kriteriet för 
jus ad bellum. En stor del av resonemangen och irritationen filmen ger uttryck för 
kan också kopplas till ett av de moderna kriterierna, dvs. huruvida det finns ett 
”välgrundat hopp om seger” – vilket få förefaller tro, även om Liraz önskar det. 

Bland övriga karaktärer i filmen framstår sjukvårdaren Koris som mest 
avståndstagande till konfliktens berättigande, vilket han flera gånger hamnar i 
argumentation med Liraz om. Detta framgår i synnerhet efter Ziv’s död (vilken 
Koris tar mycket hårt) som kan framstå som droppen av onödiga förluster, och 
som får Koris bägare att flöda över. Detta leder till att han intar en starkare 
ifrågasättande attityd mot besluten som truppen får från ledningen och soldaternas 
närvaro på fortet46. 

 

3.3 Analys av Waltz with Bashir 

Waltz with Bashir är upplagd som ett detektivarbete från huvudkaraktären Aris 
sida. Han intervjuar gamla kamrater och delaktiga i Libanonkonflikten 1982 för 
att på så vis undersöka sin egen roll, vilken han förträngt under årens gång. 
Genom ”flashbacks” byggs hans minne upp allt eftersom filmen fortskrider.  

Filmen fokuserar bl.a. på de hemskheter som skedde i de palestinska 
flyktinglägren Sabra och Shatila. Enligt filmen såg Israel den falangistiske ledaren 
Bashir Germayel som ”en broder, en allierad, en kristen”47 vilket därmed också 
gjorde falangisterna till allierade.  

Efter Bashirs död berättar Aris och hans vänners under återblickar hur IDF 
stöttade och täckte falangisterna under deras ”rensning” i de palestinska 
flyktinglägren, samt att IDF såg och fick information om krigsbrotten som begicks 
i lägren, men valde att inte agera.48 

                                                                                                                                                         
 
44 Ibid. 01:10:20 
45 Ibid. 01:10:20 
46 Ibid. 01:39:50 
47 Waltz with Bashir (2008) 00:51:00 
48 Ibid. 01:03:50 
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Under flera scener i filmen får man ta del av identitetsskildringar av ”fiender” 
och de egna styrkorna. Bilderna är delvis de av fienden som ondskefull och 
respektlös, som när de urinerar på avlidna israelers kroppar49. Eller hur israeliska 
försök att motverka fienden leder till ett nästan parodiskt misslyckande, där de 
endast lyckas döda fler civila och förstöra Libanon än mer.50 Vidare beskriver 
Aris soldatkamrat Carmis hur de under invasionen av Beirut i ren rädsla sköt på 
allt utan att veta vad de sköt på. Dagen därpå insåg de att de skjutit sönder en bil 
med en hel familj i.51  

Falangisterna beskrivs efter Bashirs död som extremt sadistiska genom att 
tillskrivas som torterare och avrättare av palestinska ”terrorister”, varpå de sparar 
kroppsdelar i formalin och bär med sig.52 

Man definierar ut-grupperna som ett sätt att distansera sig från dem. 
”Terrorist”-kategoriseringen fungerar som ett rättfärdigande för den egna 
gruppens handlingar, liksom att beskrivningen av falangisterna som sadistiska 
torterare också fungerar som en efterhandskonstruktion på ett 
(personligt)identitetsplan – ”de andra” är inte som oss, de är onda, därför blev det 
som det blev. 

Ari kommer i slutet av filmen fram till att han deltagit i massakern genom att 
ha skjutit upp lysraketer över lägret vilket gjort det möjligt för falangisterna att 
utföra sin rensning. I ett samtal med sin psykologvän påstås att Ari vid tillfället 
troligen inte vetat vad hans agerande fört med sig, men att när han insåg 
konsekvenserna av sitt handlande så bildades en minneslucka över denna händelse 
– en förträngning.53  

Psykologvännen frågar om Aris föräldrar var med om förintelsen och där 
upplevde koncentrationslägren. Då Ari svarar att så var fallet förklarar 
psykologvännen att Ari inom sig bär med sig fasligheterna från dessa läger, och 
att han genom att ha sett konsekvensen av sitt handlande förknippat sig med 
nazisterna i förintelsen.54  

Kopplar vi detta till teorin om No Alternative och dess bakgrund i den 
israeliska identiteten av ett ”judiskt” folk, finner vi en koppling mellan Aris 
skuldmedvetenhet och rättfärdighetsproblematiken i filmen. Aris identitet är 
uppbyggd kring föreställningen om en ”judisk” historia, där skeenden på 1940-
talet idag påverkar hur han betraktar sig själv och vem han är. Skulden inom 
honom, att han var delaktig i massakern, gör att han tillskriver sig själv delar av 
de egenskaper som tidigare tillskrivits ”de andra” (nazisterna). För att undkomma 
denna identitetsproblematik förtränger Ari vad som hänt. Men tillsammans med 
den stora uppenbarelsen av Ari om sitt deltagande i massakern blir denna 
koppling en paradox för No Alternative tesen.  

                                                                                                                                                         
 
49 Ibid. 00:30:20 
50 Ibid. 00:39:00 
51 Ibid. 00:18:45 
52 Ibid. 00:59:00 
53 Ibid. 01:13:30 
54 Ibid. 01:02:30 
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Paradoxen är att man genom att förhindra att själv hamna i en ny 
förintelsesituation, själva bidrar till att skapa en sådan mot ett annat ”folk”. Det 
bildas en omoralisk konsekvens av det egna agerandet, och man blir genom sitt 
agerande själv det man försökt skydda sig ifrån. Ari finner sig själv i rollen som 
en deltagande nazist vid rensningen Warszawas getto. 

Detta är rimligtvis också filmens tydligaste fokus, att det som ”de andra” 
(nazisterna) tidigare gjorde har vi också gjort. Vad som hände i Sabra och Shatila-
flyktingläger måste vara lika orättfärdigt som det vi själva upplevt på 1940-talet, 
det handlar i grunden om samma företeelse, enligt Ari. Med andra ord angriper 
Waltz with Bashir rättfärdigandet av kriget nedifrån, med början i 
identitetsproblematik, för att sedan riktas uppåt som ett ifrågasättande av 
Libanonkriget – eller det som skedde vid delar av det, dels gällande jus in bello, 
men också jus ad bellum (”våldet syftar till varaktig fred”). 

Den avslutande scenen, där den animerade filmen övergår till verklig film55, 
kan tillskrivas förklaringen att verkligheten överträffar fikton. Eller så kan 
övergången visa på det faktum att detta är den verklighet som Ari försökt glömma 
men nu minns, och inser plötsligt att det faktiskt skett en massaker som han varit 
delaktig i. Tolkningar av dessa slag är dock omöjliga att säkerställa utan 
upplysningar direkt från författaren eller delaktiga i produktionen, och därför 
utelämnar vi denna metaforiska scen som direkt avgörande för hur rättfärdigande 
berörs i filmen. 

3.4 Analys av Lebanon 

Lebanon inleds på krigets första dag med att pansarvagnens besättning rullar in i 
Libanon. Fallskärmsjägaren och gruppledaren Jamil bordar stridsvagnen och 
berättar om hur han har ett schema för de kommande tre veckorna. Den frågvisa 
Hertzel undrar hur man överhuvud kan ha en plan på kriget, men tystas av Jamil.56 
Detta skulle kunna vara en av filmens sätt att visa hur kriget var mer planerat som 
ett anfallskrig än vad det visades upp för israels befolkning. Att det fanns en 
specifik plan för hur en stridsgrupp skulle gå in i Libanon innan kriget ens börjat 
och utan att soldaterna själva fått kännedom om detta är förundrande. Samtidigt 
kan detta vara en vanlig stridsplan som tas upp i scenen. Begränsningar i insikt för 
detta hindrar oss att veta säkert. 
      Nästan omgående kastas besättningen in i en svår konsekvenshandling där 
skytten Shmuliks oförmåga att skjuta en misstänkt bil på order, leder till att en 
israelisk soldat dödas av rebellerna som suttit i bilen.57 Osäker och kuvad av 
konsekvenserna väljer Shmulik att skjuta på nästkommande bil när han får order 
om det, trotts att det förefaller vara en civil bil vars förare vinkar fredligt mot 

                                                                                                                                                         
 
55 Ibid. 01:18:00 
56 Lebanon (2009)  00:05:50 
57 Ibid.  00:10:50 
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soldaterna. Efter skottet ser Shmulik hur han skjutit på en enkel, civil hönsfarmare 
som nu ligger och plågas av sina svåra skador och som nådaskjuts av 
fallskärmsjägarna utanför stridsvagnen.58 

En möjlig tolkning är att besättningen ställs inför dilemmat: agerar de inte 
riskerar de inom den egna gruppen att dödas av ”terrorister”, om de väljer att 
agera och angripa blir konsekvenserna onödigt lidande för civilbefolkningen i 
Libanon. Detta antagande stärks av vagnschefen Assis utbrott mot Shmulik där 
Assi säger att om Shmulik inte skjuter äventyrar han besättningens liv.59 

Detta är med andra ord ett tydligt problematiserande gällande jus in bello och 
då i synnerhet principen om civilas immunitet. Just problematiserandet kring 
rättfärdigande inom kriget är återkommande under historiens gång, detta då 
stridsvagnen är utrustad med fosforgranater, vilka är förbjudna att använda i 
krigsföring mot människor. 

Jamil kommenterar att användandet av dessa strider mot internationell lag 
varpå han sedan säger att ”vit fosfor” därför istället kommer kallas ”brinnande 
rök”.60 Detta är ett tema som återkommer i filmen genom bland annat Assis 
sammanbrott, där han lämnar sitt osäkra jag till att följa ledningens order på ett 
kyligt, frånvarande sätt och rättar sig själv efter ha nämnt vit fosforgranat.61 
Filmen lyfter här fram hur israels armé medvetet skall ha brutit mot internationella 
regler. 

Fiendeidentiteten i filmen framstår som oklar. Dels blir den ”syrian” som 
tillfångatas av de israeliska soldaterna efter ett angrepp på stridsvagnen, 
sedermera ett offer då denne hotas med tortyr av den med Israel allierade 
falangisten. Falangisten i sig framstår som en ickebetrodd allierad. Jamil kräver 
att inte behöva eskorteras av dessa ”clowner” men nekas av sina befäl.62  

Falangisterna ska leda truppen till mötesplatsen San Tropés, men när 
fallskärmsjägarna försvinner från stridsvagnen leds besättningen in i vad som 
tycks vara ett bakhåll. Besättningen vägrar att överlämna den syrianska 
krigsfången till falangisterna, vilket återigen visar på misstro mot allierade och 
framställande av ”syrianen” som offer. Besättningen själva ställs mellan att följa 
order och sin egen moral, och väljer då att följa sin egen moral. Vem som är 
fiende framgår inte helt klart i filmen till följd av den föränderliga bilden av 
”syrianen”. 63 

Även den egna gruppen, dvs. kamraterna i stridsvagnen, blir osäkra på 
varandra i och med Shmuliks tveksamheter över att skjuta på order, samt pga. 
Assis ”sammanbrott”, och kyliga accepterande av order från överbefälen. Detta 
kan förstås som gruppens förvirring inför det krig de ställs inför, där krigsbrott 
(fosforgranater/civila övergrepp) visar sig vara en del av vardagen. 

                                                                                                                                                         
 
58 Ibid. 00:14:50 
59 Ibid. 00:33:20 
60 Ibid. 00:31:00 
61 Ibid. 01:04:00 
62 Ibid. 00:51:40 
63 Ibid. 01:09:40 
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I de scener där stridigheter utbryter benämns fienden som ”terrorister”, vilket 
inte insinuerar någon specifik ”nationell” identitet. Tre identiteter framträder i 
filmen; de Israeliska soldaterna, de kristna libaneserna (civila och falangisterna) 
samt de syriska soldaterna. Samspelet mellan dessa i dialog och handling visar på 
krigets oklarheter i vem som var fiende och vem som var vän. De kristna 
falangisterna identifieras med kors hängande i halsband runt nacken, medan civila 
visas i sina hem med tavlor på Maria och Jesusbarnet.64 Genom att koppla 
samman falangisterna och de civila som hålls som gisslan i kriget kan inte heller 
den kristna gruppen utmålas som ensidigt offer eller förövare. 

Filmens sätt att behandla rättfärdighetsfrågor ligger i hur man valt att belysa 
frågorna kring varför karaktärerna för krig, och hur osäkerheten i kriget också 
skapar osäkerhet i den egna tillvaron. Stridsvagnschefen Assi berättar i en scen att 
han inte kan återvända hem om det inte är absolut nödvändigt av personliga skäl.65 
Assi är alltså inte bunden av det militära ansvaret utan av antingen en personlig 
övertygelse eller ett personligt krav på att föra kriget och att skydda Israel till 
varje pris.  

I flera lägen uppstår situationer där främst Hertzel och Jamil försöker skapa 
förutsättning för enheten att återvända till Israel, men dessa misslyckas. Jamil vill 
lämna området när han inser att han dels riskerar att strida mot ”syrier”, som inte 
är den utsagda fienden, och dels riskerar stora förluster. Detta kan ses som att 
Jamil har kommit till insikt om att kriget inte är värt priset det kostar. Osäkerheten 
i fiendebilden, kring de ”allierade” falangisterna, samt jus in bello-problematiken, 
utgör kärnan för rättfärdigandets uttryck i Lebanon. 

Den egna identiteten ifrågasätts, ingen ut-grupp tillskrivs ensidigt negativa 
egenskaper, istället är det den egna gruppens föreställningar (in-gruppens 
fundament) som ifrågasätts och problematiseras. Den israeliska övermakten 
(Jamil), som ger order utifrån in till stridsvagnsgruppen, ifrågasätts – och det 
utifrån intentioner (jus ad bellum) liksom ifråga om jus in bello. 

  

                                                                                                                                                         
 
64 Ibid. 00:26:30 
65 Ibid. 00:41:50 
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4 Slutsats 

Givet vårt diskursperspektiv blir det intressanta för oss att se på vad filmerna har 
gemensamt, vad som ur dessa kan karaktäriseras som utmärkande för den 
israeliska rättvisediskursen i israelisk film om Libanonkriget 1982.  

Hur ser man då på krigets (o)rättfärdigande i de tre filmerna? Som vi har 
kunnat se angriper filmerna konflikten utifrån skilda perspektiv, de har också 
skilda inriktningar där Waltz with Bashir anlägger ett tydligare 
psykologiskt/identitetsinriktat synsätt, medans Lebanon som isolerar sina 
karaktärer i ett klaustrofobiskt utrymme under hela filmen, visar mer på de 
egenupplevda känslorna i kriget hos israeliska soldater, och problematik för 
rättfärdigande i krig och med vilka metoder detta förs. 

Vad som finns gemensamt i alla filmer är ett ifrågasättande bland karaktärerna 
till om kriget kan ses som rättfärdigat – och detta utefter identitets- och 
grupproblematik, såväl som direkt rörande krigets rättfärdigande (jus ad bellum). I 
Waltz with Bashir blir rättfärdighetsprincipen No Alternative en parallell till att 
den egna identitetens beskyddande föder det man har varit rädd för inom den egna 
identiteten. I Lebanon visas krigets osäkerheter och metoder (jus in bello) i 
förhållande till krigets konsekvenser och intentioner (jus ad bellum) på att krigets 
rättfärdigande kan ifrågasättas. I Beaufort talar karaktärerna öppet om krigets 
onödighet (självförsvarskriteriet) då man enbart vaktar, man angriper inte. 

Ställt till Jus ad bellum-kriterierna visar alla tre filmer på brister i hur kriget 
lever upp till dessa. Tydligast är detta i Beaufort där öppna samtal mellan soldater 
och befälhavare visar på att det åtminstone fanns delar av kriget som inte var 
baserade på rätt orsak, eller behövligt, och därmed inte ett krig som sista utväg – 
vilket också ligger i linje med No Alternative-teorin. Beaufort förmedlar en bild 
av soldaternas syn på kriget med facit i hand, samtidigt som den utspelas mitt i 
krigets rättfärdighetsproblematik. Detta då de faktiskt befinner sig i en av de då så 
viktiga posterna som israeler dog för att inta. Kriget förklaras öppet som 
orättfärdigt även om meningar mellan karaktärer går isär. 

Waltz with Bashirs paradoxala koppling till den egna identiteten, ein breira 
och massakrerna i flyktinglägren visar på att det i kriget fanns ett oproportionerlig 
handlande och orättfärdigt agerande. Det krig som utspelar sig i filmen lever 
därmed inte upp till kriterierna för ett rättfärdigt krig (jus ad bellum) och 
diskuteras därmed som orättfärdigt. 

Lebanons belysning av krigets obarmhärtiga konsekvenser, vare sig man 
väljer att agera eller inte, tyder på att det helt enkelt inte går att vinna ett krig. 
Detta är i sig en krigskritik rent generellt men det handlar också om 
förutsättningarna kring krigets rättfärdighet i den tidsepok som det utspelar sig i. 
Filmen visar hur de förutsättningar som fanns som grund för krigets rättfärdigande 
inte motsvarade den verklighet som soldaterna i filmen fann sig i. 
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På så sätt kan frågan besvaras, nämligen att de här analyserade filmerna tar 
upp rättfärdigande för kriget utefter flera nivåer: genom att problematisera med 
vilka metoder kriget förs (jus in bello), vilka intentioner och syfte som finns (jus 
ad bellum) samt hur den egna identiteten och gruppens föreställningar tvingas att 
förändras i kontakten med den verklighet kriget utgör. 

Dessa filmer berättar således att den israeliska rättfärdigandediskursen i filmer 
rör sig på flera plan, med ett komplext innehåll. Det är också möjligt att se det 
som att den israeliska rättfärdigandediskursen är mångsidig och ifrågasättande, 
vilket kan betraktas som något gott. 

Onekligen är det så att vi inte kan generalisera detta resultat till andra filmer, 
men om dessa tankar uttrycks här är de också en del av den israeliska diskursen. 
Därmed är det möjligt att säga att en analys av dessa filmer onekligen säger oss 
något om hur rättfärdigandediskursen tar sig uttryck i Israel, men det är desto 
svårare att tala om den israeliska rättfärdigandediskursens uttryck som helhet. 
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Bilaga 1a. 
Beaufort – Simon Edman 
                
Tidpunkt 

       
Sammanhang 

            
Sammanfattning 

 
0:02:00 Narrativt Kontroversiell strid 

0:11:25 
Betoning på ständig 
fara 

 
 
Sov med skorna på 

0:12:22: Identitet/behov 

 
Armen behöver en som Liraz, Någon som inte kan fatta hur han 
kunde få det här jobbet. 

0:15:35 Krigsskäl/kritik 

 
Vaktgruppen beskriver att deras uppdrag är att vakta bergen från att 
fly. Meningslöshet/overksamhet? 

0:20:40 
Betoning på ständig 
fara 

 
Soldaterna berättar inte om sin postering för föräldrarna eftersom 
det tycks vara förenat med fara att vara posterad där. 

0:20:55 Politiskt samtal 

 
Att inte vilja vara på Beaufort är vänsterpolitiskt enligt ???. Ziv 
skrattar åt kommentaren. 

0:21:05 
Ifrågasättande av 
kriget från Ziv 

 
Ziv menar att man inte hade behövt inta bergen. Terroristerna man 
stred med flydde ändå dagen efter. Zev menar att kriget var 
orättfärdigat. Hade man hållt sig från att ta berget hade man sluppit 
förlusterna menar Ziv. 

0:21:15 Svar från Liraz 

 
Alla strider har förluster. De som stred här gjorde så rättfärdigat 
och slogs "som män". 

0:21:20 Replik Ziv 

 
Det gavs t.o.m. order om att inte inta berget. En order som inte 
följdes utan gick upp i rök. Liraz känner inte till denna order. 
Omöjligt att ordern gick upp i rök enligt Liraz 

0:21:36 
Personlig anknytning 
för Ziv 

 
Zivs morbror dödades vid Beaufort 1982 som soldat. Han har en 
personlig koppling till kriget och har som familjemedlem lidit 
förlust av krigets verkningar. 

0:22:12 Liraz kommenterar 

 
Liraz menar att kriget inte kommer ta slut på lång tid utan att även 
deras egna barn lär komma till samma postering en gång. Liraz 
menar alltså att han inte tror att det finns ett nära slut på konflikten. 

0:22:20 Ziv svarar 
Ziv menar att deras barn kanske kommer komma dit igen men då 
som turister. 

0:36:35 Koris berättigande 

 
Koris menar att han inte kan ta emot eller glädjas av de 
förnödenheter som gruppen mottagit från HK eftersom det känns 
som att han då skulle dansa på blodet av de som stupat. Att Zivs 
död var priset för deras utväg och de anlända förnödenheterna. Att 
Ziv dog enbart för att öppna en väg som de skulle använda. 

0:37:29 Koris ifrågasättande 

 
Koris frågar vad de egentligen gör på Beaufort. Är deras närvaro 
enbart till för att visa fienden att Israelerna inte har flytt? Han får 
inget svar. 

0:39:35 
Liraz talar till 
Hundföraren 

 
Hundföraren vill lämna. Liraz menar att han därmed inte förtjänar 
att vara på beaufort. 
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0:44:12 Gamla borgen 

När soldaterna vandrar i den gamla borgen beskrivs borgen som 
Helig och är därför skonad från granateld. Detta tillskrivs 
fenomenet att Hizbollah respekterar korsfararna. 

0:44:18 Ibid 
 
Hizbollah nämns som fiende. 

0:48:25 
Soldaterna pratar om 
Liraz som befäl 

 
Koris menar att Liraz agerande förde med sig Zivs död och att Zivs 
död var onödig då ledningen dagarna därpå ändrade sig och 
skickade upp en minröjare och ändrade uppdraget. 

0:49:15 Koris kritiserar 

 
Koris menar att det är lönlöst, att belägringen är meningslös. På 
svaret att Ziv inte dog förgäves svarar han attdet han dog för var att 
man fick mat. Det beskrivs att de som styr är "de fyra hororna" som 
inte vet något om dituationen. 

01:04:55 Nyheter 

 
Nyhetsrapporteringen beskriver Hizbollahs plan att osraka förluster 
bland IDF för att få tillbakadragandet att se ut som en flykt. 

01:06:25 Fiende identitet 
 
Skytten av missilen beskrivs som rysk krypskytt utbildad av Iran. 

01:06:45 Liraz vill attackera 

 
Liraz undrar varför de inte jagar skytten eller avskräcker de som är 
ansvariga. Hans befäl menar att det inte är upp till vaktposterna att 
jaga fienderna. Liraz menar att armén har blivit fega och att fienden 
därmed har kunnat döda deras män. Han kritiserar ledningens svar 
på attackerna och vill att IDF ska möta attackerna. 

01:07:28 Liraz ultimatum 

 
Liraz kräver att om enheten ska stanna så ska de också göra sitt 
jobb, underförstått att de ska besvara elden. 

01:07:45 Liraz anekdot 

 
Liraz menar att om han måste skicka upp en soldat så måste denne 
veta att IDF försöker döda den som vill skada honom. Annars vill 
han inte vara soldat på vakt. Om armén inte är redo att försvara 
anser Liraz att den inte gör någon nytta. 

01:08:20 Befälets svar 

 
Befälet håller med Liraz i princip, men tillägger att IDF inte har råd 
med förluster oavsett om de drar sig tillbaka eller inte. Man kräver 
att ingen tar några risker. 

01:10:50 Nostalgiskt samtal 

 
Befälet och Liraz talar om erövringen av Beaufort. Befälet 
beskriver hur hans kamrater dödades. Liraz menar att de kämpade 
mot en fiende, ett mål,med en avsik och att de intog det viktigaste 
berget i Libanon. Han anser att det var bättre än att dö för något 
som man nu ska lämna. Befälet menar att man sa samma sak förr, 
att man inte borde ha erövrat Beaufort. 

01:11:20 Liras citerar Ziv 

 
Liraz frågar om den av Ziv nämnda orden dök upp. Befälet vet inte 
men säger att det kan var så. Ordern nådde iaf aldrig fram. 
Soldaterna som erövrade ställde aldrig frågor säger han.  

01:18:10 Shpitz sång 
 
Metaforisk koppling till krigets övergivande/död? 

01:41:30 Liraz kan inte fly 
Liraz beskriver hur haninte kan lämna berget, att han inte vill vara 
den som flyr det efter allt som krävts för att erövra det. 

01:55:05 Sprängningsscen Skylten, dockan, soldaternas blickar. Betydelse av definitivt slut. 
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Bilaga 1b. 
Beaufort – Linus Andersson 
 
Tidpunkt Sammanhang Typ Sammanfattning 

00:10:50 
Ziv sover, blir väckt 
av Liraz Hot - förberedelser 

Ziv blir väckt, och som ny på Beaufort blir han rådd 
att sova med skorna på. Implicerat är att man aldrig 
vet när man måste stå på benen pga. hotbilden. 

00:12:00 Zev talar med Koris Identitet, roll, hierarki 

 
Ziv undrar om de gillar Liraz. Koris säger att det inte 
spelar någon roll, armén behöver någon som Liraz just 
nu - dvs. en person som inte "kan fatta hur han kunde 
få det här jobbet".  

00:15:00 
Zev talar med Schpitz 
m.fl. Ifrågasättande, krigets syfte 

 
Schpitz undrar om inte Ziv kommit till bombstyrkan 
av misstag. Det har han, men ångrar det inte. Ziv 
undrar över deras misstag, och Schpitz kollega svarar 
att det enda misstaget var att komma hit, dvs. till 
Beaufort. De beskriver sitt uppdrag som att vakta 
berget från att fly - vilket, om orden tas bokstavligt, 
kan ses som en sarkastisk blinkning. 

00:18:15 
Zev och Liraz 
samtalar 

Ifrågasättande av uppdrag, 
rädsla 

 
Liraz frågar Zev om hans färdigheter, och vad hans 
befäl gett honom order om, samt exakt vad han tänkt 
göra med föremålet på vägen. Zev förklarar att befälet 
sagt att "Det måste göras. Vi har inget val", men Liraz 
är orolig och frågar vad som händer om föremålet 
ändå exploderar. Zev svarar kort: "Det ska det inte 
göra". 

00:20:20 

Zev talar med 
soldater medan de 
spejar 

Rädsla, identitet, 
rättfärdigande av kriget, 
politik 

 
En diskussion mellan Zev och två soldater. Det 
framgår att Zev och Soldaterna inte berättar om sin 
postering i Libanon för sina föräldrar, då skulle de blir 
hemdragna (Zev). Soldat 2 säger "Så ni är vänster"?, 
varpå Zev och Liraz skrattar litet, men förnekar det 
inte. Istället ifrågasätter Zev intagandet av berget, 
vilket han menar är onödigt, och var egentligen inte 
menat att hända. Det fanns en order som "gick upp i 
rök" om att inte göra det.  Liraz svarar att deras egna 
barn också kommer att vara där (och vakta), och att 
detta krig alltså inte kommer att få ett slut någon gång 
snart. 

00:36:00 
Koris är nedstämd 
efter Zevs död Rättfärdigandeproblematik 

 
"Jag kan inte smälta att en man dött här. Han kom, sa 
hej och dog". Koris tycker att de förnödenheter som 
nått dem då Zev sprängdes med bomben på vägen, är 
som att "dansa på blodet av de som stupat". 

00:37:25 
Koris är nedstämd 
efter Zevs död 

Rättfärdigandeproblematik, 
forts. 

 
"Men vad gör vi här egentligen"? Koris ifrågasätter, 
apropå att hans kamrat inte vill att han slösar på 
ficklampans batterier, varför de är på denna plats. 

00:38:10 

Liraz upptäcker att 
hundföraren tänker 
åka hem Ifrågasättande, heder, mod 

 
Nadav (hundförare) har fått order om att åka hem från 
HK. Liraz blir arg och vill trotsa order, ha hunden 
kvar osv. "Ska hunden åka, men inga soldater"? Liraz 
blir irriterad, och ber Nadav att sticka - som om han 
vore en svikare: "Du förtjänar inte att vara här". 
Nadav åker, ser ledsen ut, och lämnar kvar hunden. 

00:44:10 
Gruppen vandrar i 
Gamla Borgen Fiendebild, identitet 

 
En av soldaterna frågar om det är så att det aldrig 
faller granater där. En annan svarar att det aldrig gör 
det då borgen är helig, och att Hizbollah repekterar 
korsfarare.  
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00:48:10 
Gruppen samtalar i 
Gamla Borgen Ifrågasättande, fiendebild 

Koris ifrågasätter Liraz´ som officerare då de andra 
talar gott om honom. Koris talar om "de", åsyftande 
Liraz och HK, vilka han menar agerar felaktigt. Zev 
fick sätta livet till i onödan för att rensa upp en väg, 
som de dagen efter inte längre brydde sig om. Koris 
klagar också på att de inte får prata om evakueringen, 
och om att Hizbollah lär vara där om två veckor och 
göra allt de nu gör ogjort. "En person dog. Det var inte 
förgäves" - Koris svarar: "Inte helt. Du fick ju ditt 
käk". Det nämns av Liraz att "de fyra hororna" är de 
som styr, dvs. idioter som inte förstår sig på 
situationen (De fyra mödrarna är en politisk 
organisation i Israel). 

01:04:25 Nyhetsreportage Fiendebild, propaganda 

 
De senaste förlusterna på Beaufort tas upp i nyheterna. 
Där beskriver reportern att "Om Hizbollah vill orsaka 
förluster måste de slå till mot utposterna. Det var vad 
som hände idag". Samt att motivet bakom det hela var 
att "Hizbollah vill orsaka förluster för IDF de 
kommande månaderna så att tillbakadragandet om 
några månader framstår som en flykt av en besegrad 
israelisk armé".  

01:06:24 Gruppsammanträde Fiendebild 

 
Missilen som slog ned beskrivs som förmodligen 
utförd av "en rysk krypskytt utbildad i Iran" 

01:06:30 Gruppsammanträde Hot, taktik, rädsla 

 
Vid sammanträdet ges förslaget att vaktpostrutinerna 
måste ändras, skyddet måste stärkas. Liraz vänder på 
det, och tycker att de skall gå till attack, att de ska 
avskräcka fienden. "Vi har blivit fega. De dödar våra 
män", säger Liraz. "Och ert svar är skydd?! Ett lager 
betong till?" Om man bara skall stå och ta emot stryk, 
kan man likaväl lägga ned armén, resonerar han 
vidare. Han avslutar med att de fyra gamla damerna 
besegrade oss - tillbakasyftande på resonemanget i 
Gamla borgen om de fyra hororna. Överbefälet ger 
honom delvis rätt, men poängterar att ett lager betong 
bör läggas om ett liv kan räddas. 

01:10:20 
Liraz samtalar med 
överbefäl 

Rättfärdigande, hotbild, 
motiv 

 
Liraz diskuterar med överbefälet, som berättar om när 
de intog Beaufort för många år sedan. Han berättar 
hur hans vänner dog. Liraz säger "Ni slogs i alla fall. 
Det fanns en fiende. Ett mål. En avsikt". Till skillnad 
från nu, då man är på en vaktpost som "kanonmat", 
resonerar han. Och helt i onödan, då man snart skall 
dra sig tillbaka. Befälet betonar att "de" alltid sagt 
samma sak: att Beaufort aldrig borde erövrats. Liraz 
tar upp Zevs påstående, om att en order delats ut om 
att inte inta Beaufourt. Befälet säger att det kan 
stämma, men att ordern såfall fatsnade någonstans på 
vägen. För dem skulle berget intas "till varje pris". 

01:14:10 

Liraz sitter med sina 
män och skall göra 
vaktlista Motivation - metafor 

 
Då en ny vaktpostlista skall göras inför natten, vill 
Liraz inte tvinga någon att gå som följd av utsattheten 
från de senaste attackerna. De är rädda och oroliga då 
deras post är öppen för eldgivning från fienden. 
Scenen utvecklas dock till en slags frihets- 
vänskapsgest - där varje person anmäler sig frivilligt 
till vaktuppdrag mellan olika timmar. Detta kan ses 
som en vänskapsrelation, eller som en patriotisk gest, 
där man frivilligt utsätter sig för faran man vet väntar. 

01:16:50 Schpitz sång 
Metafor: Sång om krigets 
slut - tillbakadragandet (?) 

 
Texten är sorglig, och soldaterna gråter. Schpitz 
sjunger om att äntligen få vara ensam, om att bryta 
ihop långsamt, att få vara ifred - om vem som bär 
skulden till mödrars sorg, osv. Koris, som är den 
uttalat mest kritiska personen till situationen i nuläget, 
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gråter mest. 

01:25:10 
Zivs pappa intervjuas 
i TV 

Identitet, rättfärdigande, 
politik 

Reportern berättar att Amos Farans (Zivs pappa) 
svåger dog vid Libanonkrigets första dag, då man 
invaderade Beaufort för arton år sedan, och att hans 
son nu dött vid samma plats. Reportern berättar att 
Amos varit aktiv i "Fyra mödrar" - en grupp som 
kämpar för att Israel skall lämna Libanon. På frågan 
om han är arg på någon, svarar Amos att han bara är 
arg på sig själv. Man kan inte skylla på armén eller 
generaler. Amos nämner att han inte uppfostrat sin son 
särskilt bra (med tanke på hans delaktighet i 
Libanonkriget), och reportern undrar vad han menar 
eftersom en son som frivilligt anmäler sig till kriget 
generellt ses som väluppfostrad i Israel. Fadern svarar 
att han misslyckats med att lära sina söner hur viktiga 
deras liv är, att om en dör faller en värld samman.  

01:35:00 
Liraz talar till 
gruppen Krigs(o)motivation 

 
Soldaterna blir lyckliga och glada när Liraz berättar 
att de snart skall dra sig tillbaka, och att Beaufort skall 
sprängas för att inget skall lämnas i Hizbollahs 
händer. 

01:39:50 
Samtal mellan Liraz 
och Koris Rädsla, ifrågasättande 

 
Då Liraz får besked att gruppen skall stanna 
ytterliggare ett dygn, trots att hela stället minerats och 
enbart tolv man återstår, ifrågasätter Koris HK:s 
taktik. Lariz säger att "de vet vad de gör", Koris 
svarar: "I helvete heller". Koris menar att de kommer 
slaktas om de stannar kvar, Lariz menar att IDF är i 
högsta beredskap och skyddar dem. Koris frågar 
småningom Liraz: "Tror du någon bryr sig om oss?", 
som om Liraz är naiv som menar att allt kommer gå 
bra. Koris ifrågasätter Liraz befäl, när denne inte 
vågar spränga Beaufort på eget initiativ. 

01:54:30 Beaufort sprängs Krigsslut 

 
Beaufort sprängs. Soldaterna tittar drömskt, en 
försvarsdocka bränns upp, lågornaomsluter en skylt 
om dess första övertagande. Liraz säger lättad: "Gasen 
i botten, Emilio. Kom igen, nu åker vi hem". 

 



 

 28

Bilaga 2a. 
Waltz with Bashir – Simon Edman 

Tidpunkt 
 

Sammanhang 
 

 
Sammanfattning 
 

0:05:40 Varför film/Barscenen 

Ari frågar varför han är kontaktad, Boas menar att hans filmer kan 
vara terapeftiska. Ari har inga flashbacks från kriget och 
ifrågasätter hur nära han var till massakern som skedde. 

0:07:40 
Berättande om varför/efter 
barscenen, vid havet 

 
Ari berättar att efter mötet med Boas 2006 får han sin första 
flashback från Libanon på 20 år. Flashbacken är inte bara om 
Libanon utan även beirut och massakern i Sabra och Shatila. I sin 
flashback som sedan spelas upp minns Ari hur han kommer upp ur 
havet och möts i en gränd av springande och flyende kvinnor. 

0:09:30 
Ari talar med Ori/Hemma 
hos Ori, minnesvärlden

 
Ori förklarar de psykologiska mekanismerna av drömmar och 
förklarar berättelsen. Bland annat beskrivs hur minnet är dynamiskt 
och levande och kan komma ihåg saker som i verkligheten inte har 
skett.

0:18:45 Carmis återberättande

 
Carmi beskriver hur de, när de anländer i Lebanon, sköt som 
galningar utav oro och rädsla utan att veta vem de sköt på. I skräck 
sköt de på en bil som rullade in. Man kan se hur den försöker backa 
undan men misslyckas. Dagen därpå inspekterar de bilen och ser att 
de skjutit ihjäl en hel familj.

0:22:30 
Flashback från första 
krigsdagen 

Ari får en flashback där han beskriver att han som 19åring som inte 
ens börjat raka sig, plötsligt hade beföl för en stridsvagn fullastad 
med sårade och döda israeliska soldater. De skjuter på allt hela 
tiden utan att veta varför eller om de träffar något. De lastar ur sin 
last mekaniskt och beger sig därifrån. Man ser uppradade 
"bodybags" ligga på ett långt led. 

0:30:20 
Ronnys 
minnesbild/identitet 

Ronny minns hur hans befäl flydde vilket han inte kunde tro att 
denne skulle göra. Ronny kände sig övergiven av de israeliska 
styrkorna. I scenen visas hur motståndarna som skjutit mot 
stridsvagnarna nu står och inspekterar de döda och en soldat står 
och urinerar mot en av de avlidna. 

00:30:35 Ronnýs återblick 

 
Ronny såg sig själv som svikaren eftersom han överlevde när hans 
kamrater dog. Han kände sig skyldig till de andras död och som om 
han flytt stridsfältet för att rädda sitt eget skin. 

0:36:25 Krigsåterblick/krigsrapport

 
En återblick från kriget visar upp ett krig där flygvapnet anfaller de 
egna. De israelsika soldaterna skjuter mot civila bilar. 

0:39:00 Röd merca 

 
En civil bil visas i en scen skjuta israeliska soldater. andra soldaters 
försök till att likvidera bilen leder till civilas död, förstörandet av 
civila hus och civil infrastruktur på ett parodiskt sätt. 

0:39:40 Sharon samtal 

 
Ariel Sharon ses sitta och äta en riklig frukost ute på en fårfarm. 
Han ringer ett samtal till vad som verkar vara en man inlåst i ett 
mindre mörkt rum som äter en fattig frukost. Sharon byter sedan 
telefon och ringer ett till synes israeliskt befäl som även han äter en 
rik frukost. Därefter rings soldaterna upp och får order om att ge sig 
ut på terrorist jakt. 
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0:40:00 Terroristjakt 

Israeliska soldater ses vandra i en trädodling i jakt på terrorister, de 
överfalls av fiender som är klädda i civila kläder och är mycket 
unga, likt barn. Frenkel beskriver hur han iaktog just ett av dessa 
barn och att de skjöt mot det då denne riktade ett raketgevär mot 
dem. Barnet dödas.

0:42:00 Post trauma expert 

 
Ari besöker Prof. Zahava Solomon som är Post traumatik expert 
och som berättar om minnets funktion i post traumatiska 
upplevelser. Ari blir tillfrågad om sina egna upplevelser och 
berättar hur han kan minnas varje detalj av hans permissioner. 3 

0:51:00 Rapport om Bashir 

 
Bashirs död informeras till Ari. Bashir beskrivs som en broder, en 
allierad, en kristen. 

0:58:13 Identitet/återblicksscen 

 
Ari berättar att Bashirs anhängare förberedde hämnd. Hämnden var 
Sabra-Shatila-massakern. 

0:59:00 
Beskrivning av 
falangisterna 

 
Carmi berättar hur han inte förstod allas förvåning över att 
falangisterna utförde massakern. Han visste hur hänsynslösa de var. 
Han berättar hur de (falangisterna) förhörde och avrättade 
palistinier.Carmi beskriver hur falangisterna bar på palistiniernas 
kroppsdelar(fingrar, ögon etc.), bevarade i formalid. Scenen visar 
en öde skrot med blod, råttor och kaffedrickande falangister. Carmi 
berättar att det överallt fanns Bashir-ikoner. Bashir var för 
falangisterna som en idol, stjärna eller prins. Han beskriver hur 
deras prins (bashir) skulle krönas av dem (israel) men att han 
mördades innan det kunde ske. Detta ledde till deras hämnd. 

1:02:40 Ori förklarar Aris rädsla 

Havet som Ari beskriver i sin flashback kan symbolisera rädsla 
enligt Ori. Ori frågar om Aris föräldrar var i Auschwits vilket Ari 
säger att de var. Ori förklarar att Aris rädsla inte har med just 
Massakrerna i libanon är den verkliga rädslan, det är snarare rädslan 
Ari levt med inom sig från föräldrarnas upplevelser under 
förintelsen. Anledningen till att Ari nu söker sitt förflutna i libanon 
har enlig Ori att göra med att han vill finna vilken roll han spelade 
under massakerna.  

1:03:50 Dror intervjuas 

En tidigare stridsvagns besättningsmedlem intervjuas. Dror 
beskriver hur hans stridsvagn var posterad på en kulle utanför ett av 
flyktinglägren i libanon. Kristna falangiststyrkor började anlända 
och var beväpnade. Israeliska styrkor i uniform stationerade sig 
bakom Drors stridsvagn. Ordena Dror fick var att falangisterna 
skulle gå in i lägret och de israeliska soldaterna skulle täcka dem. 
När falangisterna hade rensat lägret skulle israelerna ta över 
kontrollen. Dror beskriver att falangisterna skulle rensa ut 
palestinska terrorister. På morgonen därpå kom falangisterna ut 
med civila. Kvinnor, gamla och barn leddes ut. Dror berättar att 
man via högtalare berättade att de som stannade kvar i lägret skulle 
betraktas som rebeller.

1:07:10 Ron intervjuas 

 
Repporten Ron beskriver hur han av en israelisk kopral fick 
information om vad som hände i lägren. Det som händer beskrivs 
som en hemsk massaker. Palestinier skall ha slaktats och blivit 
lastade på lastbilar. Krusifix hade skurits in i deras bröst. 
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1:08:00 Dror intervjuas 

Dror beskriver hur en falangist avrättar en gammal man. På frågan 
om Dror undrar varför han inte misstänkte att det försegick en 
massaker inne i lägret svarar han att han undrar varför han inte 
misstänkte det. Han hade fått veta att massakern skedde när hans 
besättning sett folk skjutas. Scenen här visar hur civila, kvinnor 
gamla och barn radas upp mot en vägg och skjuts. Dror ringer efter 
detta till sin befälhavare och berättar vad han hört hända i lägren. 
Befälen svarar att de vet om det och att det är under kontroll samt 
att de har rapporterat det. 

1:11:40 Ron intervjuas 

 
Ron beskriver hur han fått veta av officerare vad som försegått i 
lägren. Han ringer på kvällen till Arik Sharon och konfronterar 
denne med vad han har hört och kräver att de ska sätta stop för det. 
Sharon frågar om han själv sett det ske, och tackar sen för 
informationen. Ron menar att man normalt brukar få svaret att det 
skulle kollas upp men att det inte skedde den här gången. 

1:12:35 Ari kommenterar 

 
Ari beskiver hur det skedde en massaker inne i lägren medans 
israeliska soldater befann sig utanför. Han beskriver hur de 
israeliska grupperna inte insåg att de bevittnade ett folkmord. Ari 
beskriver hur han hjälpt detta ske genom att skjuta upp lysgranater 
som gjort det möjligt att se i mörkret. Ori beskriver hur Ari då inte 
såg sitt handlandes konsekvenser men att när han insåg vad han 
varit med och gjort, fick han mot sin vilja ta sig an rollen som 
nazist. 

1:14:33 Ron kommenterar 

 
Ron beskriver att det han såg när han anlände till lägren på 
morgonen efter var jämförbart med bilderna från warszawagettot. 
General Amos kommer till platsen och beodrar eldupphör och att 
alla skall återvända till sina hem. På ordern gav sig falangisterna ut 
från lägren, palestinierna återvände till lägren. Ron följde 
palestinierna och beskriver vad han såg. Ron beskriver hur han såg 
ett barns kropp ligga i resterna av förfallna hus. Avrättade fanns 
överallt i lägren.

1:17:35 Slut scen 

 
I slutscenen får man se hur Ari's flashback härstammar från när de 
gråtande kvinnorna och barnen flyr lägren efter att massakern skett 
och Ari förstår konsekvenserna av sitt agernade. Därefter bryter 
filmen och övergår från det tidigare animerade filmandet till 
verkliga filmsekvenser från massakerns efterspel där gråtande 
kvinnor i ramaskri klagar över vad som skett. Därefter följer en 
scen där kroppar´na från de avrättade visas uppsvälda och liggandes 
på marken och i grus.Bland offren finns kvinnor och barn. Filmen 
slutar med en bild på ett barnhuvud som sticker upp ur ett berg av 
fallen murbruk. 
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Bilaga 2b. 
Waltz with Bashir – Linus Andersson 
 
Tidpunkt Sammanhang Typ Sammanfattning 

00:03:00 - 
Boaz Rein berättar 
om sin dröm Metafor/dröm - fiendebild 

 
Boaz berättar om en återkommande dröm sedan två och 
ett halvt år tillbaka, innehållande 26 hundar som vill 
döda honom. Han tror att drömmen har djupa rötter, 
sedan hans tid i Libanonkriget, där han sökte efterlysta 
palestinier. Han berättar att han fick döda hundar då de 
gick in i byar, annars skulle de väcka och varsko 
omgivningen med sina skall. Han dödade 26 hundar. 

00:05:56 Forts. Forts. 

 
Boaz undrar om inte Ari också hade flashbacks/minnen 
från kriget. Han nämner Beirut, Sabra och Shatila och att 
han bara var 100 meter från massakern, men Ari säger 
att han inte har några direkta flashbacks. Det finns inte 
bevarat i hans system (förträngning?) 

00:07:25 

Ari berättar narrativt 
att han därefter fick 
flasbacks Krigsminnen 

 
Ari berättar om flashbacks från Libanon, västra Beirut 
och massakern på Sabra och Shatila flyktingläger. Tre 
nakna män går upp ur havet, tar på sig militärkläder och 
vandrar in i en by. Skrämda kvinnor och barn går 
omkring dem. 

00:09:50 

Ari träffar en vän 
och diskuterar 
människans minne Osäkerhet, identitet 

 
Ari undrar varför han inte kan minnas något från kriget, 
i samtal med en vän. Minnen kan vara falska, 
människans psykologi är märklig, menar mannen. 
"Minnet är dynamiskt". Ari börjar undra om hans bilder 
av massakern kan vara påhittade, falska. 

00:15:20 
Carmi och Ari 
samtalar Identitet, osäkerhet 

 
Carmi berättar om sina minnen, hur de kom till kriget i 
en "kärleksbåt". Han ville bevisa för de andra att han var 
den "bäste krigaren, en hjälte". Han berättar hur han 
brukade fly in i hallucinationer, som när hans 
medpassagerare på kärleksbåten omfamnades av eld. 

00:18:45 Forts. Rädsla, osäkerhet, kritik 

 
Carmi berättar om när de landsteg i vad han tror var 
Sidon. De var rädda och började genast skjuta. Ari 
frågar mot vem de skjöt, Carmi svarar "Hur ska jag veta 
det"? Han berättar om den "fruktansvärda tystnaden av 
död", som efter att de dödat en familj i en bil. 

00:20:15 Forts. Metafor/Minne

 
Ari berättar att han inte har något minne från kriget, bara 
ett. Samma scen med de tre nakna männen visas, vilket 
Ari menar har att göra med massakern, och att Carmi var 
där. Men Carmi är själv osäker på om han var där. 
"Massakern finns inte bevarad i mitt system".  

00:21:50 Ari sitter i en taxi Flashback / Metafor / Kritik 

 
Ari minns krigets första dag. En officer beordrar dem på 
kvällen att "Lasta döda och skadade. Åk och dumpa 
dem". Ari undrar vad han menar med "dumpa" och var. 
Han berättar hur han styrde en stridsvagn full med döda 
och sårade, och letade efter ett ljus, en räddning. En 
kamrat skjuter, utan att veta mot vad. 

00:24:25 Forts. Identitet, kritik 

 
"Vi lastade av mekaniskt som om vi inte ens var 
närvarande". Överallt döda kroppar och sårade. 
Liksäckar som glänser i solen. 
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00:25:45- 
Ari samtalar med 
Ronny Metafor, krigskritik 

Ronny berättar om ett minne, där han och hans kamrater 
sjöng en sång på väg över gränsen vid Rosh Hanikra. De 
skämtade, innan de skulle agera. De sjöng: "God 
Morgon, Libanon. Alltför mycket smärta att bära på, god 
morgon, Libanon. (...) Din existens är en välsignelse, 
Libanon. Du slits i stycken. Du förblöder i min famn. Du 
är mitt livs kärlek. Åh, mitt korta, korta liv. Sliter mig i 
stycken. Jag blöder...". Ronny berättar att han kände sig 
trygg och säker i stridsvagnen. Samtidigt som sången 
pågår, beskjuts så Ronnys kamrater, och Ronny är den 
enda som överlever. En stridsvagn i närheten drar sig 
undan istället för att rädda honom, och Ronny säger att 
han kände sig övergiven av sina styrkor. 

00:34:45 Forts. Identitet, rättfärdigande 

 
Ronny säger att när han lyckades fly tillbaka till sitt 
regemente, blev det snarare han som sågs som svikaren. 
Att han övergivit sina kamrater (som dog vid attacken på 
deras stridsvagn), och inte hjälpte till att rädda sina 
kamrater. Han kände sig illa till mods och bröt kontakten 
med de dödas familjer. Han började känna sig skyldig. 

00:39:50 
Ari samtalar med 
Frenkel Fiendebild, minnen 

 
Frenkel beskriver sin dag i Libanonkriget, och benämner 
motståndarna som terrorister. Detta är första gången som 
något namn eller en kategorisering görs av fienden. Då 
Frenkel berättar om ett uppdrag, undrar sedan Ari om 
han själv också var där. Frenkel säger ja. 

00:42:00 
Ari talar med Prof. 
Solomon 

Identitet, 
rättfärdigandeproblematik, 
ifrågasättande 

 
Ari undrar om man kan glömma så dramatiska händelser 
som Libanonkriget, och Solomon berättar att det kallas 
avståndstagande. Det kommer ur att man befinner sig i 
en situation men känner sig utanför, man betraktar det 
som händer som scener i en film, en skyddsmekanism 
mot verkligheten. Solomon berättar om en bekant, vars 
"kamera" gick sönder (vilket leder till traumatisk stress) 
då han en dag såg en mängd döda kadaver vid stallen i 
Beirut, där man dödat en mängd hästar: "Det krossade 
mitt hjärta. Vad hade hästarna gjort för att förtjäna ett 
sånt lidande"?  

00:51:10 
Ari samtalar med 
Boaz Rein Identitet, rättfärdigande 

 
Då Ari flög mot Beirut, minns han att han såg kriget som 
den ultimata hämnden mot sin flickvän, vilken hade 
dumpat honom veckan tidigare. Hans död skulle ge 
henne skuldkänslor resten av livet. 

00:52:30 Forts. Metafor, rädsla 

 
Ari målar upp det som att han gjorde ett vägväl på 
flygplatsen, där olika destinationer var möjliga för 
honom: Chicago, Köpenhamn, Marseille, London, New 
York osv. Men så inser han att flygplatsen är 
sönderbombad, att alla butiker är tomma och inga "val" 
finns. Han känner rädsla. 

00:54:50 

Journalisten Ron 
Ben-Yishai berättar 
ur sitt perspektiv Krigssituaton, identitet

 
Ben-Yishai berättar hur han upplevde attackerna mot 
Aris kamrater vid korsningen i Beirut. Han målar upp ett 
scenario, där han bl.a. säger att det märkliga var hur 
äldre och barn betraktade gevärselden och krigandet från 
sina balkonger - som om det var en film (återkoppling 
till Solomons resonemang om mänsklig psykologi?). 

00:58:00 
Frenkel beskriver 
situationen Metafor 

 
Frenkel berättar att han tog en kamrats MAG-gevär, då 
han sköt bättre med det, för att kunna skjuta ned 
skyttarna i fönsterna omkring dem. Han "dansade" då i 
mitten av korsningen, som det beskrevs, runt kulorna 
som kom emot honom, med Bashir affischer omkring 
sig (Waltz with Bashir), samtidigt som Bashir-
anhängarna förberedde hämnd en bit bort - Sabra-
Shatila-massakern. 
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00:59:00 
Ari samtalar med 
Carmi Fiendebild, minnen 

 
Carmi säger att han inte förstår varför folk chockades 
över massakern som falangisterna utförde, han visste hur 
hänsynslösa de var. Detta är första gången 
"falangisterna" nämns vid namn.  

01:00:15 Forts. 
Fiendebild, minnen, 
identitet 

 
Carmi berättar hur falangisterna hade bilder av Bashir 
överallt. Han menade att de var allt för dem. Han 
menade att det även hade erotiska inslag. I och med 
mordet på Bashir, så var det självklart att de skulle 
hämnas på något "perverst" sätt. Det handlade om 
familjeheder. 

01:02:30 
Ari samtalar med en 
vän Identitet, minnen

 
Ari undrar varför han inte kommer ur visionen vid 
stranden. Mannen förklarar att havet symboliserar rädsla 
och känslor, och att den massaker Ari är besatt av 
egentligen grundar sig längre tillbaka, till hans föräldrars 
besök i Auschwitz. 

01:03:30 
Samtal med Dror 
Harazi 

Identitet, fiendebild, 
rättfärdigande 

 
Harazi berättar om dagen för massakern. Hur Israeler 
och kristna falangister samlades. De skulle täcka de 
"kristna" då de skulle gå in i lägret. Lägrena skulle 
rensas på "palestinska terrorister", och därefter skulle de 
själva ta kontrollen. Dagen efter fördes civila ut på rad 
ur lägret, kvinnor, barn, gamla och leddes mot stadion, 
och falangisterna sköt då och då upp i luften och skrek. 
Ari undrar om han inte undrade vart de leddes, men 
Harazi menar att de inte funderade över det. Civila 
kallades ut, och de som stannade kvar betraktades som 
rebeller. 

01:07:00 Ben-Yishai berättar Identitet, rättfärdigande 

 
Ben-Yishai berättar hur han den dagen la märke till 
väldigt många falangister på vägarna. När han kom till 
flyplatsen fick han berättat för sig om massakern. 
Palestinier slaktades, och lastades på lastbilar. Krucifix 
skars in på deras bröst.  

01:09:00 Dror Harazi igen Forts. ansvar

 
Ari frågar om han inte undrar varför han inte förstod att 
en massaker ägde rum. Lastbilar kördes in i lägren 
tomma, och kom ut fulla, som exempel. Harazi funderar 
ett slag, och erkänner att han tycker det är märkligt. Men 
han insåg att något hände först när hans mannar 
poängterade det för honom, "De skjuter folk!" (kvinnor, 
barn, gamla). Harazi menar att han uppfyllde sin plikt då 
han rapporterade vad som hände till befälhavare, som 
menade att det var under kontroll. "Vad mig anbelangar 
så skötte armén det där."

01:12:10 Ben-Yishai igen 
Politisk kritik, 
rättfärdigande, identitet 

 
Han berättar hur han kontaktade försvarsministern, och 
meddelade om massakern på palestinier som pågick och 
som måste stoppas. Ministern frågade om han sett det 
själv, och han svarade att det fanns många vittnen. 
Istället för ett "Okey, jag ska kolla upp det" fick han 
bara ett "Tack för att du meddelade det. Gott nytt år!". 

01:13:30 Ari i samtal med vän Identitet, rättfärdigande 

Ari minns vad han gjorde den natten. Han skjöt upp 
lysraketer, som han menar säkerligen behövdes för att 
massakern skulle kunna utföras. Hans vän menar att han 
ser sig själv som en nazist, eftersom han inte gör någon 
skillnad på de som faktiskt mördade och de omkring 
dem.  

01:18:00 

 Metafor / krigets 
orättfärdigande / 
identitet 

 
Vi ser nu hur överlevande palestinier, barn, kvinnor, upprörda och rädda vandrar framåt 
tills de stöter på Ari och hans  kamrat. Detta är delar ur hans vision som nu får en reell 
anknytning. Så övergår också filmen från animerat till verklig film, på gråtande, 
lidande och slaktade palestinier. Han minns nu sanningen. Han ser det inte längre som 
en film, utan som något verkligt. 
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Bilaga 3a. 
Lebanon – Simon Edman 
 
Tidpunkt Sammanhang Typ Sammanfattning 

0:05:50: 
Jamil ger order till 
stridsvangsbesättningen Dold krigsagenda

 
Då Jamil har ett schema för krigsförloppet på tre 
veckor med mål etc. är frågan om detta ställs i 
kontrast till det offentliga berättigandet av kriget. 
Schemat tycks vara dolt och okänt för allmänheten 
då Hertzel frågar om just tre veckor är så viktigt då 
vagnsbesättningen fått höra något annat. Det finns 
däri möjligen en dold krigsagenda. Jamil ignorerar 
Hertzels frågor.

0:08:50 
Hertzels ifrågasättande 
om vakten 

Överdriven metaforisk 
tolkning av rättfärigande 

 
Hertzels reaktion KAN ses som en metaforisk 
tolkning om varför soldaterna skickas ut i krig på 
befälens order. Det är ologiskt och det finna andra 
som kan hantera det liktväl. Sett ur detta 
perspektivet tar Assi rollen som Israeliska 
försvarsdepartimentet, Hertzel rollen som 
ifrågasättare till kriget och Shmulik rollen som 
syrisk/libanesisk militär. 

0:11:30: 
Shmulik skjuter inte på 
BMW med kombatanter Konsekvenstolkning 

 
När Shmulik inte kan skjuta mot hotet till följd av 
sin egna osäkerhet dör en IDF soldat vilket Shmulik 
bär med sig som en konsekvens av sitt beslut att inte 
agera när det behövdes. Shmulik och de övriga i 
besättningen måste bära skulden (den avlidnes 
kropp) och blir därmed påmind om priset av att inte 
agera när det behövs.  

0:15:00 
Shmulik skjuter på 
pickup med civil. 

Forts. på 
konsekvenstolkning 

 
Som kontrast till Shmuliks tidigare miss tvingar han 
sig själv till att skjuta när det verkar finnas tecken på 
hans medvetenhet om att det är ett icke hotande mål 
han skjuter emot. Hans val att skjuta med stängda 
ögon skulle kunna betyda att han inte vill se vad det 
är han tvingas göra. Shmulik vill inte riskera att fler 
av hans kamrater ska falla offer för hans brist på 
agerande. Efter skottet ser Shmulik att vad han 
skjutit helt säkert är en civil och att han dessutom 
skapat stort lidande för denne varvid Jamil skjuter 
denne för att avsluta lidandet i barmhärtighet. 

0:16:25 
Kroppen av den avlidne 
ragglar Konsekvenstolkning 

 
Den avlidnes kropp ragglar omkring innuti 
stridsvagnen vilket besättningen observerar. De 
tycks tyngda av detta och väljer att inte titta utan 
hålla ryggen vänd. De vill inte se konsekvenserna av 
deras misslyckande. 

0:17:05 Gråtande åsna Metaforisk tolkning 

 
En döende åsna ligger på marken och tycks gråta 
sett ur Shmuliks sikte. Djur kan inte gråta men det 
kan tolkas som om den gjorde så. Gråter den över 
det lidande som den utsatts för, som naturen utsatts 
för eller av subjektivt lidande? 

0:17:55 Slaktat kött Metaforisk tolkning 

 
Slaktat kött hänger blodigt på krokar, rolkning av en 
blodig slakt som pågår i staden? 

0:19:40 Tyste mannen Metaforisk tolkning 

 
Shmulik klarar inte av att se den tyste mannen i sitt 
sikte utan måste titta bort. Samvetskval? 
Skuldkänsla? Mannen sitter vid ett schackbräde men 
hans motståndare ligger död vid brädet. 
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0:21:55 Blodiga händer Metaforisk tolkning

 
Assi tvättar bort blodet från den israeliska soldaten 
från sinna händer.

0:23:10 Jamil berättar om fosfor Krigsbrott 

 
Jamil berättar att de ska bege sig in i ett civilt 
område. De ska ha med sig fosforgranater men då 
användandet av detta stirder mot internationell lag, 
vilket Jamil också påpekar, så ska de använda ordet 
"brinnande rök" som benämning för det. 
Besättningen accepterar tyst detta. 

0:24:30 Benämning av Fiender Identitet Fiender benämns som terrorister. 

25:00:00 Scener från kriget Beskrivning 

Shmulik ser på verkan av kriget och ser flera civila 
offer, däribland ett barn och ett par som ligger 
skjutna i vad som framstår vara en säng. En Israelisk 
fallskärmssoldat (Jamil?) ses vomitera vilket kan ses 
som om denne har svårt att hantera situationen och 
blivit äcklad av den. 

0:26:05 Identitet av gisslan Beskrivning 

 
Shmulik ser genom siktet att det hänger ett porträtt 
av Jesus och Maria i lägenheten där gisslandramat 
utspelar sig. Därmed får man anta att gisslan tillhör 
den kristna Libanesiska befolkningen. 

0:26:30 
Gisslandramat utspelas, 
Shmulik vägrar skjuta Berättelse/rättfärdigande? 

 
Shmulik ser att det finns civila när han tvingas 
skjuta mot ett mål.  Därför vägrar han skjuta. I slutet 
dödas ändå den civila familjen med modern som 
enda överlevande. Hur Shmulik än hade agerat hade 
detta lett till lidande.Shmulik ifrågasätts för sitt 
agerande och maktlöshet till att skjuta på order. 

0:28:50 Jamil och modern Metaforisk tolkning 

 
Modern närmar sig Jamil i sitt sökande efter sin 
dotter. Hennes klänning börjar brinna varvid Jamil 
drar den av henne. Hon blottas och står naken. Jamil 
täcker senare över henne med ett lakan och säger åt 
henne att det är farligt i området. Kvinnan tittar in i 
Shmuliks sikte medan han får höra att dottern hon 
letar efter är död. Shmulik tycks känna sorg emot 
kvinnan när en tår syns i hans öga. 

0:31:00 Jamil och Shmulik Taktik/krigsbrott 

 
Jamil förtydligar för Shmulik att han måste lyda 
order. Från och med nu ska Shmulik besvara minsta 
rörelse med fosfor granat. Jamil rättar sig själv och 
säger att det ska vara "brinnande rök". Shmulik 
uppmanas att inte svika. Assi får också ansvar för att 
han ska följa order. 

0:32:10 Assi och Shmulik Order vs berättigande 

 
Assi vill att Shmulik ska följa order för att inte 
äventyra besättningens liv. Därmed säger Assi att 
om Shmulik inte skjuter äventyrar han livet på 
besättningen. Detta kan ses som rättfärdigande till 
kriget. Om Israel inte går in riskerar de att utsätta sig 
själva för fara.Shmulik menar att Assi också kan 
agera och låta honom slippa ta ansvaret. Assi 
förnärmas av detta även om Hertzel erkänner 
logiken i det. 

0:38:45 
Hertzel underar om 
Syriern Krigsförlopp

 
Hertzel underar över varför de funnit en syrian i 
Lybien,borde de inte ha hittat en libanes? Vem är 
det de krigar emot? Jamil svarar inte. 

0:42:20 Besättningen vill hem 

 

 
När besättningen vill rapportera in sin stridsvagn 
som trasig för att få komma hem, berättar Assi att 
han har egna skäl till att fortsätta kriget och vägrar 
därför acceptera taktiken. Det framgår att han är 
rädd för att inte utföra sin plikt. 
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0:52:10 Falangisterna anländer Identitet mm. 

 
Falangisterna anländer. Hertzl frågar vilka de är och 
får svaret att de är kristna muslimer. Hertzel svarar 
med att det spelar ingen roll vilka de är så länge de 
hjälper dem ut därifrån. 

0:53:10 Falangisterna ställer krav Krigsbrott, identitet. 

 
Jamil rapporterar till HK att falangisterna blivit 
lovad den syrianske krigsfången vilket Jamil inter 
accepterar och ifrågasätter. Falangisten () talar med 
krigsfången som verkar rädd av hans närvaro. Då 
falangisten inser att ingen i vagnen pratar arabiska, 
börjar han prata mad krigsfången och hota honom 
om tortyren han ska utsättas för. Falangisten talar till 
besättningen på engelska att de ska behandla 
krigsfången väl. 

0:56:15 Missförstånd Förda bakom ljuset 

 
Eftersom ingen i stridsvagnen förstått falangistens 
samtal med krigsfången vet de inte att han hotat med 
tortyr. Besättningen vet alltså inte vad som ska 
drabba fången och är ovetandes om detta. Efter ett 
tag inser de att fången tror att han ska dödas och 
försöker då försäkra honom om att de inte ska göra 
det. 

0:58:05 Jamils ordervägran Ordervägran, kriget fel 

 
Jamil vägrar att bli eskorterade av falangisterna och 
har avskedat dem. När HK anropar säger han att han 
vägrar strida med spilrorna av sin styrka mot 
syrianer.Jamil väljer att prata med HK på en sluten 
kanal och lämnar stridsvagnen. 

1:01:00 Jamils argument 
Argumentation och 
identitet 

 
Jamil samtalar med HK om bristerna i planen som 
ligger inför honom. Han beskriver att han vill bli 
evakuerad med sin styrka och att den enda hjälp han 
får är två "clowner" som han beskriver som 
inkompetenta. Jamil ser falangisterna som 
inkompetenta och otrovärda. Han litar inte på dem. 
HK säger att han måste lyda order, han har inget val.

1:05:18 
Assi erkänner 
omskrivnning Krigsbrott, accepterande 

 
Assi har enligt sig själv blivit koncentrerad och 
agerar enligt befälsmanér. Han beodrar att man ska 
ta fram fosforgranaten men rättar sig kallt och 
benämner det som "brinnande rök" vilket är den 
officiella hållningen även om alla vet att det är 
fosfor. Han accepterar förändringen eftersom han är 
en del av IDF. Assi citerar ordagrant Jamils ord 
varpå man kan anta att han inrättar sig i ledet. 

1:09:50 
Hertzel beskriver 
falangisterna Identitet mm. 

 
När Falangisten signalerar stridsvagnen att stanna 
frågar Hertzel varför och beskriver att han inte tar 
order av någon "primitiv falangist". Hertzel ser 
alltså falangisterna som under den egna klassen i 
ordningsföljd. 
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Bilaga 3b. 
Lebanon – Linus Andersson 
 
Tidpunkt Sammanhang Typ Sammanfattning 

02:30:00 
Shmulik bekantar sig 
med sina nya kollegor Krigspropaganda 

 
Shmulik hälsar på sina nya kollegor, och ser sig om i 
stridsvagnen. Hans ögon fastnar vid en inskription på en 
av vagnens väggar: "Människans är stål, en stridsvagn 
är bara järn". Han dröjer några sekunder vid texten, 
funderar, för att sedan fokusera på annat. 

10:50:00 

Stridsvagnsgruppen 
vaknar till direkt 
hotbild Agerandekonsekvenser 

 
Stridsvagnsgruppen vaknar till en direkt hotbild, där en 
BMW kör rakt emot dem. De har tidigare fått besked av 
Jamil hur de skall agera, och i synnerhet skytten 
Shmulik, vid sådana tillfällen. Två varningsskott, sedan 
skjuta motorn om fordonet inte stannar. Medan 
Shmulik, nervös, studerar ansiktet på föraren, skjuter 
två varningsskott vid vardera sidan om bilen, kan flera 
röster omkring honom höras skrika: "Skjut!" och sedan 
"Skjut motorn!". Shmulik tvekar då order kommer om 
att skjuta på bilen - detta leder till att två av personerna 
i bilen lyckas kasta sig ur den och småningom också 
dödar en av Israels soldater (Jonathan). - 
Stridsvagnsgruppen får sedan höra hur soldaterna 
utanför, via radio, arbetar för att rädda hans liv. 
Småningom kan Shmulik, via siktet, också se hur 
soldaten förblöder vid räddningsförsöket. 
STridsvagnsgruppens roll är dock utspelad, och de kan 
bara lyssna och se. Shmulik får förebrående blickar av 
sina kollegor, och försvarar sig nervöst och upprört med 
"Jag blev osäker... Jag har bara skjutit mot tunnor förr". 

14:50:00 Liknande hotbild Agerandekonsekvenser 

 
En ny bil kommer, precis som tidigare. Ordern utifrån 
lyder att skjuta direkt mot motorn för att inte en 
liknande situation skall upprepas. Shmulik tittar genom 
siktet. Hans öga zoomas in, han funderar. Föraren 
sträcker ut en hand genom rutan i en fredlig gest, men 
Shmulik avfyrar och spränger bilen. Personen 
överlever, blöder, men han behandlas på ett helt 
annorlunda sätt än föregående personer. Soldaterna på 
vägen dödar honom (Jamil). ---> Tillsammans med 
föregående scen är detta möjligen en metafor för hur 
agerande förändras, brutaliseras, för att undvika 
konsekvenser. Samtidigt är det fullt möjligt att civila 
dödas istället. 

26:30:00 
Hotbild vid säkrandet 
av civil by 

Agerandekonsekvenser 
- krigets grymhet 

 
Shmulik och Askungen beordras att skjuta terrorister 
som håller en civil familj fången. En terrorist håller en 
kvinna som sköld. Shmulik får order om att skjuta, men 
tvekar nervöst då civila kommer offras - en kvinna, en 
man, ett barn. Istället skjuter andra soldater ner 
terroristerna, efter att dessa skjutit fadern i familjen. 
Shmulik avfyrar en granat först därefter, då ingen syns. 
Shmulik vägrar alltså lyda order i första läget. Kvinnan 
kommer sedan ut, ledsen, och frågar soldaterna efter sin 
dotter. Shmulik följer henne. Hon börjar gråta i ett 
samtal med en soldat då hon frågar vad de gjort med 
hennes dotter. Snart hör de i stridvagnen att huset 
säkrats och att två döda terrorister och en död flicka 
hittats. Samtidigt går kvinnan fram till stridsvagnen, 
och tittar tomt och hjälplöst rakt mot Shmulik, som 
börjar gråta. 
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31:00:00 

Befälhavaren är arg 
efter Askungens "lama" 
ingripande Krigstaktik 

 
Jamil är upprörd över Askungens agerande, och 
beordrar Shmulik att hädanefter besvara "minsta 
rörelse" med fosforbomber (vilket är olagligt enligt 
internationell lag - och därför istället kallas "brinnande 
rök"). Jamil säger hotfullt: "Shmulik, svik mig inte!". 
Han går sedan över till Assi och säger att allt detta 
också gäller honom, samt "Jag varnar dig!". Han 
avslutar med att "Hittills har vi lekt tjuv och polis. Nu 
är det krig". 

32:20:00 
Assi konfronterar 
Shmulik 

Agerande i krig - 
metafor 

 
Assi blir upprörd på Shmulik efter att befälhavaren 
lämnat dem. Han säger och skriker på honom att han är 
en "mes" och att "jag tänker inte dö pga dig". Denna 
scen tar alltså upp Shmuliks kontinuerliga tvekande vid 
konfliktsituationer. När Shmulik svarar att Assi att han 
kan skjuta själv, han har ju utbildningen så de kan 
hjälpas åt, då lugnar sig Assi med gråten i ögonen, 
försöker förlöjliga förslaget med att Shmulik inte kan 
ge order. Hertzel försvarar Shmulik mot Assi. Denna 
scen tar upp själva essensen i det vi tidigare sett, där 
Assi menar att de måste skjuta/kriga för att skydda sina 
egna liv.  

34:50:00 
Askungen blir träffad 
av raket 

Metafor - krigets 
grymhet 

 
Efter att ha blivit träffade av en raket, vilken slår 
omkull besättningen i stridsvagnen, roterar kameran 
inne i stridsvagnen för att visa den chockade 
besättningen, återigen filmas citatet "Människan är stål, 
en stridsvagn är bara järn". Detta kan ses som en 
metafor, där vi nu sett lidande människor och krig 
vilket i kontrast till detta citat visar att människan 
definitivt inte är "stål" som krigspropagandan riktad till 
soldaterna gärna vill påvisa. 

38:45:00 
Hertzel och syriern, 
samt Jamil Fiendeproblematik 

 
Då de tillfångatar personen som avfyrat raketen mot 
stridsvagnen, visar det sig att detta är en syrier (enl. 
Jamil). Hertzel undrar varför det finns syrier i Libanon, 
borde det inte vara en libanes? Jamil undviker att svara, 
och talar istället via sambandstelefon med övre befäl 
angående deras position. Vi hör då att de är i syriskt-
kontrollerat område, varpå Jamil svarar att de är mitt i 
byn och inte på någon avvikande position i syriskt 
område. 

41:50:00 
Stridsvagnen är sönder, 
diskussion utbryter Motiv/motivation 

 
Då stridsvagnen fått skador efter raketattacken, menar 
samtliga förutom Assi att de kan komma hem och bort 
från kriget. Men då besättningen verkar lättad, att det 
kan vara över för dem, menar Assi att de inte ser 
helheten. De tänker på sig själva. Han vill stanna, och 
de andra trycker på honom att rapportera in 
stridsvagnen som sönder. Assi menar att han har sina 
egna skäl att fortsätta kriget. Småningom kommer även 
Jamil, som ser till att de får igång stridsvagnen igen. 
Besättningen förefaller då besviken. 

51:40:00 
Falangisterna anländer 
för utrymning Identitet 

 
Då falangisterna anländer för att hjälpa gruppen ut, 
frågar Hertzel vad en falangist är. Shmulik säger att de 
är kristna araber, och är på deras sida. Hertzel säger då 
att det inte spelar någon roll om de är kristna eller 
muslimer, bara de hjälper dem ut. 
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53:00:00 Falangisterna har krav 
Identitet, krigsbrott, 
taktik 

 
För att falangisterna skall hjälpa dem att ta sig ut, ställer 
de kravet att få tala med den syriske krigsfången först. 
Den syriske krigsfången blir mycket rädd då han får syn 
på falangisten. Falangisten frågar om någon av 
besättningen talar arabiska, nej, varpå de får samtala på 
engelska. Falangisten är trevlig mot besättningen, men 
övergår till arabiska då han talar med syriern. Han hotar 
honom, kallar honom svin, och berättar hur de ska 
tortera honom när de tagit honom därifrån. Därefter 
uppehåller falangisten sin charad för besättningen, 
genom att på engelska be dem behandla honom väl då 
han är en krigsfånge. Syriern blir mycket upprörd och 
ledsen då falangisten lämnat stridssvagnen, och 
besättningen ger honom morfin för att lugna honom. 

57:50:00 Jamil vägrar order 
Felaktig krigstaktik, 
ifrågasättande 

 
När stridsvagnsbesättningen undrar om inte 
falangisterna skall eskortera dem, berättar Jamil att han 
har avskedat dem. Istället skall de ta sig till sin 
destination, San Tropez, själva. Men så ringer 
sambandscentralen och berättar att falangisterna skall 
eskortera dem, och att det är ett slutgiltigt beslut. Jamil 
vägrar, och skriker istället upprört att de skall skicka en 
helikopter annars får han slåss mot ett okänt antal syrier 
, med en spillrorna av sin enhet. 

59:00:00 Hertzel blir orolig 
Krigstaktik, 
ifrågasättande 

 
Hertzel frågar Jamil, efter dennes samtal med HK, 
hruvida det begåtts ett misstag och om de är omringade 
av Syrier. Jamil svarar irriterat att det finns syrier 
omkring dem, varpå Hertzel undrar om de är i fara. 
Jamil svarar att de är i krig, och krig är i sig farligt. 
Hertzel blir orolig efter att Jamil lämnat stridsvagnen, 
och menar att han döljer något. 

59:30:00 
Besättningen blir 
orolig, misstänksam 

Ifrågasättande av 
krigstaktik, identitet 

 
Stridsvagnsgruppen lyssnar i smyg in på den privata 
kanalen Pluto, där Jamil och HK skulle föra 
diskussionen angående taktik vidare. Samtliga i 
gruppen ville lyssna in, bortsett från Assi som menade 
att de skulle få 40 dagars fängelse om de tjuvlyssnade. 
De hör en upprörd Jamil, som säger att han är i en 
dödsfälla och enbart har tillgång till två "clowner" i en 
Mercedez (falangisterna). Han säger också att den ena 
är en inkompetent kartläsare, och den andre turk. Han 
ber dem skicka helikopter, men HK säger att de inte kan 
lämna stridsvagnen. De försöker lugna Jamil med att 
säga att de känner falangisterna, vilket Jamil tvivlar på. 
De avslutar med att han inte har något val än att lita på 
dem. 

01:04:00 Assi oroar besättningen 
Identitet, rättfärdigande, 
metafor 

 
Assi, som ständigt varit den person som velat följa 
order, börjar krackelera. Under en lång scen upprepar 
han slentrianmässigt hur de skall förbereda sig med 
granater, att de skall städa upp i vagnen osv. Samtidigt 
som han talar, rakar han sig och tittar tomt med svetten 
i pärlor på ansiktet. De andra ser oroligt på honom, men 
säger ingenting. Assi verkar ha blivit chockad av 
omständigheterna, att allt inte fungerar på det sätt som 
tänkt. För att lugna sig upprepar han samma ord som 
han alltid gjort, men under ytan är det tydligt att något 
förändrats. En tydlig markering för detta är då han 
räknar upp de granater som finns till hands, och rättar 
"fosforgranat" till "brinnande rök", med allvarlig blick. 

01:09:40 
Hertzel om 
falangisterna Identitet 

 
Yigal stannar stridsvagnen då en av de eskorterande 
falangisterna går ut ur bilen framför, och signalerar 
stopp. Besättningen är orolig då Jimal tycks vara borta, 
och frågar varför Yigal stannat. Hertzel säger då att han 



 

 40

inte tar order av "nån primitiv falangist". 

01:14:00 Besättningen är ensam 

 

 
Då falangisterna lämnat dem, efter att ha velat ta 
krigsfången, får de reda på att de måste röra på sig via 
radio. De är rädda och uppskrämda. HK säger att de 
kommer ta skada om de står still, och att de skall skjuta 
på allt i deras väg. Besättningen börjar få panik, och 
Yigal har svårt att starta motorn. Han gråter och säger 
att han vill hem. Shmulik söker vara stark, ger order om 
vad de ska göra, samtidigt som de blir beskjutna. De 
förfaller vara i ett bakhåll, och kan inte lokalisera var 
skotten kommer från. 

 

1:10:40 
Falangisten vill 
ta krigsfången 

Identitet 
mm. 

 
                                              När falangisten stannat stridsvagnen vill han ha 
krigsfången. Besättningen säger att de inte kan göra det, motvilliga till hans krav. 
De vill ha order från Jamil. Falangisten lämnar dem i vad som framstår som ett 
bakhåll. 

 


