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ABSTRACT 
This essays main interest lies with the surveillance within “new media". The aim has 

been to analyse how today’s society has gone from being surveilled by CCTV and the 

governments different agencies, to watch and surveil each other through “new 

media”, especially through different social medias. The new technology has made this 

possible, but who has the most power in this new technological society? 

 

The essay is based on research and theories about surveillance and media, with the 

main concept of power throughout the essay. The methodology being used is a 

narrative method and its main focus is to find themes in the material being analysed. 

We also chose to use the critical discourse analyse as a theory in this method, to be 

able to put the analysis in a social perspective. The empirical material being used is 

three fiction movies with a dystopian genre, and four articles about surveillance in 

today’s society. 

 

The analysis shows that control and surveillance occur through different types of 

power, something that the society and its habitants themself have created, through the 

usage of “new media”. The narrative results also indicate that we, through the power 

structures of the governments, have gone from being watched, to becoming the 

watchers, synopticon. The two work together and the synopticon cannot exist without 

the panopticon. 
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SAMMANFATTNING 
 

Denna uppsats handlar om hur övervakning brukas via ny media. Målet har varit att 

analysera hur dagens samhälle har gått från att vara övervakade genom CCTV och 

regeringarnas olika dotterbolag, till att titta på och övervaka varandra genom ny 

media, speciellt genom sociala medier. Den nya teknologin har gjort det här möjligt, 

men vem är det som har mest makt i detta teknologiska samhälle? 

 

Denna uppsats är baserad på tidigare forskning och teorier om övervakning samt 

media, med makt som huvudkoncept genom uppsatsen. Metoden som används är en 

narrativ metod, och dess huvudfokus är att tematisera det material som ligger som 

underlag för analysen. Vi valde också att använda den kritiska diskursanalysen som 

teori i den här metoden, detta för att få möjligheten att sätta den narrativa analysen i 

socialt sammanhang. Det empiriska material som används är tre fiktionella filmer med 

en dystopisk genre, samt fyra artiklar som handlar om övervakning i dagens samhälle. 

 

Analysen visar att kontroll och övervakning sker genom olika typer av makt, något 

som samhället och dess invånare själva har skapat, genom användningen av ny media. 

Det narrativa resultatet visar också att vi genom regeringars maktstrukturer, har gått 

från att övervakas, panoptikon, till att övervaka varandra, synoptikon. Dessa två 

samarbetar tätt och synoptikon kan inte existera utan panoptikon. 

 

 

Nyckelord: New media, övervakning, makt, panoptikon, synoptikon, regering, 

Snowden, NSA, narrativ, karaktär, Matrix, Hunger Games, 1984, The Guardian 
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1. INLEDNING 
 

Dagens samhälle baseras väldigt mycket på hur vi använder oss av teknik. Det vill 

säga genom smartphones, smart-TV, internet, appar och datorer. Vi betalar räkningar 

via våra telefoner, vi får rekommenderade filmer baserat på vad vi har sett tidigare på 

Netflix, checkar in på platser via Facebook och kan titta på andra människor genom 

satellitbilder från Google Maps eller Instagram. Dessa verktyg strukturerar upp vår 

vardag, sociala liv och nöjen vilket betyder att utveckling av levnadsstandarden gör 

det enklare för oss. Dock så kommer kravet av ständig utveckling inom teknologi från 

samhället med ett pris. 

 

Den mest kända visselblåsaren i modern tid fick sitt namn skrivet i alla former av 

forum, internet, tidningar som vi använder dagligen efter att ha avslöjat USA:s 

regerings övervakningsmetoder, närmare bestämt National Security Agencys 

övervakningsmetoder. Denna man var Edward Snowden, som förklarade att vi alla är 

övervakade och på olika sätt kontrollerade genom den teknik vi använder oss av i 

vardagen, som till exempel sociala medier och i synnerhet Facebook. Frågor som vi 

ställer oss efter att ha läst intervjuer med Edward Snowden, är hur övervakade vi 

egentligen är och vad detta baseras på. Varför behöver våra telefoner skicka 

positioner till regeringar som säger att vi är i våra hem eller hos en vän? Är det 

nödvändigt för Facebook att veta varför jag kollar på nya skor på en hemsida för att 

sedan ge mig annonser om det i mitt Facebook-flöde? Det är frågor som väcker debatt 

men också vad dessa övervakningsmetoder via internet, telefonbolag och IP-nummer 

från datorer ska tjäna till för en vanlig medborgare i vilket land som helst.  

 

Skapandet av denna uppsats har varit jämt fördelad mellan författarna under arbetets 

gång. Ansvaret har delats lika mellan författarna och ingen har haft huvudansvar över 

något mer än den andra. Ibland har en författare skrivet ett kapitel, och den andra 

författaren ett annat. Men vi har alltid korrekturläst och gjort förändringar 

tillsammans. I slutresultatet är det svårt att se vem som skrivit vad. Detta 

examensarbete har skrivits under tätt samarbete, och vi hoppas att ni som läsare 

uppskattar resultatet. 
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2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en narrativ analys undersöka hur övervakning 

skildras i fyra artiklar i The Guardian och i tre fiktiva filmer, samt jämföra dessa med 

varandra, för att sedan sätta det resultatet i perspektiv till dagens samhälle och 

undersöka hur makt skapas genom ”new media” samt vilka maktskiften som sker till 

följd av detta.  

 

2.1. Frågeställningar 
 

1. Hur tematiseras narrativ i de undersökta filmerna och artiklarna?  

2. Hur framställs övervakning och makt i tematiseringen av narrativ i dessa 

texter? 

3. På vilket sätt visar den narrativa analysen hur maktskiften sker, till följd av 

övervakning genom ”new media”. 
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3. TEORI & TIDIGARE FORSKNING 
 

Teori och tidigare forskning ger uppsatsen en tydlig bild på vad undersökningens 

huvudbegrepp ”new media” är, och vad det är som ska undersökas mer exakt. Här 

kombineras teorier och tidigare forskning om new media, makt och övervakning i 

dagens moderna informationssamhälle. Även begrepp som dystopi och teknologi 

beskrivs och ger en tydlig bild på undersökningsområdet. 

	  

3.1. Vägen till ”New Media” 
 

Vid millenniumskiftet kom stora elektroniska genombrott, bland annat via 

mobiltelefoni, internet och kabel-tv (http://www.ne.se). Under 2000-talet i samband 

med utvecklingen av mobiltelefoni så kom den konvergens som idag präglar 

elektronikindustrin. Under 2000-talet utvecklades även Google och Facebook, som 

idag har stort inflytande i nya och sociala medier. Idag går det att nå internet från 

flertalet olika plattformar, mobiltelefoner, surfplattor, datorer etc. och enligt 

Statistiska centralbyrån använder 80 % av alla svenskar internet varje dag. (ibid). 

 

I Understanding new media (2012) förklarar Siapera begreppet ”new media” som 

flera former av media som konvergerat och att det är viktigt att skilja dem åt. Det vill 

säga att använda rätt namn beroende vad man hänvisar till. ”New media” är något 

som har uppstått främst på grund av den digitalisering som har skett de senaste 

årtionden. Två av ”new medias” element är digital media och online media, två termer 

som inte beskriver vad det egentligen är utan konstruerar vad det kan vara. Tidigare 

har data lagrats analogt, med det menas fysiska objekt (Siapera, 2012). En fysisk bok 

lagras genom tryckta bokstäver och kan inte ändras efter att den tryckts, inspelad 

musik är inbränd på en CD-skiva eller ett inristat spår på en vinylskiva etc. 

Ovanstående exempel är vad analog media kan definieras som, det vill säga fysiska 

objekt som är svåra att ändra när de väl är gjorda. I digital media är allting kodat och 

strukturerat i ettor och nollor, så kallade binära tal. Dessa koder, som är inbäddade i 

all form av konstruerad data, kan ändras om man vet hur. De tidigare analoga 

medierna har även konverterats till den digitala världen, man kan läsa böcker, lyssna 

på musik och se film på digitala plattformar, ge betyg på filmen, söka upp ord eller 
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kapitel i boken med en enkel sökfunktion eller bestämma musiken man lyssnar på i 

telefonen genom att göra spellistor. (Siapera, 2012). Detta kallas för konvergens 

(Jenkins, 2008). Digitaliseringen av all media har gett stora effekter på hur vi hanterar 

data, ett USB minne kan rymma ett flertal böcker och ett annat exempel av 

digitalisering är hur vi retuscherar bilder (Siapera, 2012). 

 

Ett ytterligare sätt att kunna få grepp om ”new media” är innebörden av termen online 

media, det vill säga internet och hur vi använder oss av de digitala medierna med 

hjälp av internet. Siapera (2012) använder sig av ordet “connectivity”, att kunna vara 

uppkopplad och ha kommunikation på distans, detta är främst genom datorer men 

också via telefoner med tillgång till internet. Det Siapera menar är att med dessa 

funktioner kommer vissa konsekvenser; i det moderna samhället utvecklas 

individualism och anti-sociala förhållanden på grund av att man kommunicerar via 

online media istället för kommunikation ansikte mot ansikte. Online media betyder i 

sin helhet att man länkar ihop olika medier, istället för att ersätta rådande digitala och 

analoga medier. 

 

På detta sätt kommer vi fram till termen ”new media”, dock inte helt utan en komplex 

förståelse. I sin helhet är new media all media som finns, både digital och online, men 

även analog, så länge denna media är ihopkopplade till varandra och utvecklas. Ifall 

man går in på en textanalytisk tankegång på ordet new i ordet ”new media” så är det 

lätt att fastna, i och med att online media, det vill säga internet redan har en 40 år 

gammal historia så är det svårt att sätta det som ordet “nytt”. Men så länge dessa 

element utvecklas tillsammans blir det ”new media”. Siapera (2012) refererar till Lev 

Manovich (2001) som argumenterar för att denna utveckling blir till konvergens: 

“The new element that points to a significant change in the media is computers and 

the communicative logic characteristic of the media” (Manovich, 2001 refererad i 

Siapera, 2012, sida 5). Siapera vill dock påpeka Manovich teori är bara halvvägs, att 

den dominerande logiken är öppen och ska diskuteras vidare på grund av att 

människor kan bidra med så mycket av utvecklandet.   
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3.2. Användandet av ”New Media” idag 
 

Marshall McLuhan var en av de första statsvetare som upplyste allmänheten om det 

myntade ordet konvergens: “En process kallad “convergence of modes” suddar ut 

gränserna mellan olika medier, men även mellan privat kommunikation, som telefon, 

post och telegraf och masskommunikation som press, radio och TV”. (McLuhan, 

2001 refererad i Jenkins, 2012, s.21). I Konvergenskultur (2012) beskriver Jenkins att 

olika medieplattformar, som interagerar med varandra genom medieproducenter och 

konsumenter, är något som kallas för konvergens. Detta är en mobil term som är 

under konstant förändring, och man kan inte fastställa exakt vad konvergens är. Det 

handlar dock inte bara om ny teknologi, utan även hur vi som konsumenter i samband 

med medieproducenter använder oss av olika delar av media och sätter ihop nya 

konsultationer Ett exempel som Jenkins (2012) tar upp är hur mobiltelefonen har 

blivit ett multimediafenomen. Idag går det inte att skaffa sig en telefon som enbart har 

funktionerna att ringa samtal och skicka SMS, idag har en mobiltelefon webbläsare, 

mp3-spelare, kamera och flertalet appar som kan kopplas till sociala medier, det vill 

säga olika medier som skapat en ny form av telefon-konvergens. (ibid). 

 

Konvergens är något, som inte enbart är i händerna på de stora företagen som har 

kapital att producera ny media. Konvergens finns även hos vanliga medborgare och 

människor. Då vi med hjälp av den nya teknologin kan producera egen media genom 

Photoshop, mobilkameror eller Youtube, så kan vi människor även ta del av den stora 

marknaden, genom att kommentera, ha synpunkter och bli hörda på ett sätt så 

konsumenter och producenter konvergerar med varandra. Jenkins (2012) beskriver två 

sidor av konvergensen samt deras konsekvenser och synpunkter nu när konvergens 

har blivit en stor relevans inom mediavärlden. Genom teknologins framfart har 

kostnaderna sjunkit för produktion och distribution och tillgängligheten har ökat, 

vilket resulterar till att konsumenterna får sina röster hörda enklare genom 

kommentarsfält, forum etc. Men i och med detta så har de stora medieindustrierna 

även fått stor makt och ägandekoncentration inom nöjesindustrin, Jenkins beskriver 

detta som ett problem: 

 
Ingen verkar dock kapabel till att beskriva dessa båda förändringar samtidigt, eller 

kontrollera, andra menar den är allt för kontrollerad. Vissa ser en värld där ingen styr, 



	   11	  

andra en värld där de som styr har en makt som saknar motstycke. Sanningen finns 

sannolikt någonstans däremellan. (Jenkins, 2012, s.28). 
 

Sammanfattat kan man säga att de stora medieindustrierna breddar sina verksamma 

kanaler för att nå ut till konsumenterna på bästa möjliga sätt, samtidigt som 

konsumenter försöker få kontroll längre ner i produktionskedjan över vad deras utbud 

och nöjen inom teknologin ska vara. (Jenkins, 2012). 

 

För att förstå människans integration med media går vi tillbaka till McLuhans teorier 

(Siapera, 2012). Han beskriver medias form och konstruktion som det viktigaste, inte 

själva meddelandet. Han påstår att det första mediet var rösten och talet, inte orden 

som sades. I ett senare skede menar han när skrivmaskinen uppfanns var just 

maskinen i sig som förmedlade meddelandet, inte texten, något som även Kittler 

skriver i boken Gramophone, Film, Typewriter från 1999 (Siapera, 2012). Det vill 

säga att gamla medier slås ihop till nya medier (”new media”). McLuhan menar att 

utvecklingen inom maskiner och media både kan förlänga våra sinnen men även 

limitera dem. En telefon kan förlänga din röst till någons öron, dock limiterar den vår 

integration ansikte mot ansikte. Ett annat exempel som han tar upp är att maskiner 

som vi själva har uppfunnit hjälper oss att arbeta fortare, ergo; förlänger våra sinnen. 

Men även här finns en baksida då våra jobb som vi tidigare utfört med kroppen 

försvinner. Sammanfattat påstår McLuhan att vi, genom utvecklingen av teknologi 

och media, påverkas hur vi lever utan att direkt vara medvetna om det. Den 

teknologiska utvecklingen är transparent. (Siapera, 2012). 

 

3.2. Modern makt 
 

När man pratar om makt är det oftast den politiska makten som fokusen hamnar på, i 

och med att den är väldigt central i det moderna samhället då beslutsfattarna sitter i 

regeringar som styr politiken (Thompson, 2001). Politisk makt är dock bara en av 

flera konstellationer inom begreppet makt. Thompson (2001) skriver i Medierna och 

moderniteten en hänvisning från författaren Michael Mann (1986), som menar att det 

finns fyra olika makter som kan appliceras i diverse förhållanden: ekonomisk makt, 

politisk makt, symbolisk makt och även tvångsmakt. Thompson (2001) fortsätter med 
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att beskriva dessa olika makter som skiftande mellan varandra på ett komplicerat sätt. 

Ett exempel som tas upp är affärsföretag som söker efter resurser i materiella ting och 

även ekonomisk vinning, något som är en komplex blandning av olika makter, men 

främst ekonomisk. 

 

Ekonomisk makt är en av fyra maktformer och riktar sig mest mot det självklara; 

desto högre ekonomi ett företag eller individ har desto mer makt har 

individen/företaget i denna form. I det moderniserade samhället är stora företag de 

som säljer produkter, råvaror eller nödvändigheter i stora skalor till konsumenter, 

vilket kan expanderas och således öka sin ekonomiska makt. 

 

De överlappningar som nämndes tidigare sker även när det kommer till ekonomisk 

makt, då många företag har innehåll av politik där regler och strukturer finns, och på 

så sätt även sätter en politisk makt som prägel inom företaget. Men skillnaderna på 

ekonomisk makt och politisk makt finns, och när strukturalisering och regler är en 

väsentlig del omformas detta till det vi idag kallar för staten. “Alla stater, eller 

statsliknande institutioner, är väsentliga auktoritetssystem. De bygger på ett 

sammansatt system av regler och procedurer som auktoriserar vissa individer att 

handla på vissa sätt” (Thompson, 2001, s. 25). För att denna statsapparat ska funka 

finns det tvångsmakt och symbolisk makt, som kan tillämpas inom den politiska 

makten för att kunna upprätthålla den. Thompson ifrågasätter om detta är rätt väg att 

gå för att legitimera den politiska makten, “statens auktoritet kan också understödjas 

genom spridning av symboliska former som försöker odla och bevara en tro på den 

politiska maktens legitimitet. Men i vilken utsträckning förmår särskilda symboliska 

former skapa och bevara en tro på legitimitet?” (Thompson, 2001, s.26). 

 

Tvångsmakt är den tredje formen av makt och har en koppling till politisk makt 

(Thompson, 2001). Detta är inte något som idag är lika nära varandra som tidigare då 

tvångsmakt betyder att fysiskt skada, mörda etc. För att behålla sin makt, man kan 

kalla det för en viss sorts “skrämseltaktik”. En del av tvångsmakt är militärmakt och 

här kan man dra bättre paralleller till idag, nutidens militärmakt handlar om att behålla 

sina nationsgränser men även ha en kontroll över sin egen stat, så som poliser och 

fängelseinstitutioner. (ibid). 
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Den symboliska makten är vad Thompson (2001) kallar “Informations- och 

kommunikationsmedel” och förmedlar information inom produktioner, överföringar 

och grupper, men framförallt inom det sociala livet. Människor tolkar ständigt 

information mellan varandra, och med hjälp av dagens teknik kan man producera och 

få utlopp för sin kreativitet på plattformar som till exempel på Youtube, Instagram 

och Tumblr. Det Thompson menar är att vi ständigt tittar på varandra för att utbyta 

och få in symbolisk makt, “Individer är ständigt sysselsatta med att uttrycka sig i 

symboliska former och tolka andras uttryck; de är ständigt upptagna av att 

kommunicera med varandra och utbyta information och symboliskt innehåll” 

(Thompson, 2001, s. 27). 

 

Benjamin Kunkel (2008) skriver i ”Dystopia and the End of Politics” om olika delar 

av dystopi och dess innebörder som gör att det politiska samhället slutar att existera 

eller skapar nya reformer. Han refererar till skönlitteratur och filmer inom genren 

science-fiction. Filmerna som refereras till är bland annat I am Legend, 28 Days later 

och The Road.  Kunkel finner i dessa filmer två olika dystopier; samhällen som skapar 

ett supervirus, 28 Days later och I am Legend, och en mer ”realistisk” situation där 

kärnvapenkrig har brutit ut och resurserna på jorden är slut, som i The Road.  Kunkel 

menar i sin artikel att mänskligheten är medskyldig till den korruption och politiska 

makt som uppstår i dessa filmer i form av att försvara vår ekonomi, bekvämlighet och 

vår i glädje i den privata sfären. Något står sig i rak motsats vad regeringar vill när 

dessa apokalyptiska scenarier uppstår. Med detta menar han att regeringar skapar en 

illusion som regeringen styr under vanliga förhållanden med hjälp av olika statliga 

myndigheter, till exempel polisen, och sedan går till val för politiska partier för få folk 

att godta det statliga samhället. Kunkel (2008) skriver även om det neoliberala 

apokalyptiska scenariot, som är när vi inser hur skör vår samhällsstruktur är, hur det 

hotar vårt sätt att leva samt att detta är en version av dystopi. Samhällsstrukturer 

måste hållas för ordning men när vi ser hur bräcklig den kan vara gör människan 

ändringar. Beroende på vem står för den kapitalistiska makten görs det olika 

förändringar. Kunkel menar att en väldigt stor dystopi skapar politisk obalans eller 

blir icke existerande. En form av anarki i ett apokalyptiskt samhälle. (ibid). 
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3.3. Elektronisk övervakning 
 

Darin Barney (2004, refererad i Siapera, 2012) klassificerade alla teorier som finns 

om teknologi i tre kategorier; instrumentalism, substantivism och 

socialkonstruktivism. Teknologin i den första kategorin, instrumentalismen, är något 

som används som ett neutralt verktyg. Om teknologin används för dåliga saker så är 

det inte verktyget som är dåligt, utan den som använder det. Den andra kategorin, 

substantivismen, menar att teknologin styrs av en viss logik. Användandet av 

teknologi innefattar även människor, eller snarare producerar en viss typ av 

människor och samhälle. Man anser att det varken finns bra eller dålig teknologi i 

substantivismen, då alla är mer eller mindre jämlika. Den tredje kategorin, 

socialkonstruktivismen, ifrågasätter substantivismen då socialkonstruktivismen 

bortser ifrån den mänskliga inverkan. Poängen här är att teknologiska resultat måste 

ses som produkter av ett komplext samspel av sociala, ekonomiska, kulturella, 

politiska och teknologiska faktorer. De menar att varje teknologi interagerar med sitt 

sammanhang, om det är ekonomiskt eller politiskt, och det som produceras där, samt 

de användningsområden de får, sker för att leda till ny teknologisk produktion som i 

sin tur gör samma sak. I Understanding New Media (2012) använder Siapera 

socialkonstruktivismen som infallsvinkel till den övervakning som sker i ”new 

media”. 

 

Ökningen av övervakningen och insamlingen av massiva mängder personlig data, har 

lett till att teoretiker, som David Lyon, kan påstå att vi idag bevittnar framväxten av 

ett övervakningssamhälle. Denna typ av samhälle syftar på den ökade mängd 

övervakning, och en explosion av metoder och medel för att kunna bevaka 

människors beteenden. (Siapera, 2012). 

3.3.1. Panoptikon 
 

Begreppet panoptikon kommer till en början från filosofen Jeremy Bentham, och var 

en idé om hur fängelser skulle konstrueras. Panoptikon var tänkt som en maskin som 

skulle användas i fängelser för att kunna övervaka alla fångar samtidigt. Idén var att 

cellerna skulle vara tårtbitar som satt ihop i en cirkel, varav övervakaren satt i mitten 

och kunde på så sätt se alla (Siapera 2012). Michel Foucault (1995, refererad i 
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Siapera, 2012) skriver om hur logiken bakom denna maskin var att fångarna var 

fullkomligt medvetna om deras konstanta synlighet som konsekvens av denna form av 

övervakning, och att de skulle justera sitt beteende på grund av vetskapen om att de 

skulle kunna åka fast. För Foucault så säkrar denna typ av övervakning maktens 

funktion, då det skulle hålla fångarna inne, men utan att behöva extra övervakare. 

Foucault ansåg att för att makten skulle kunna fungera på det här sättet, så måste den 

vara synlig så att alla kan se den, men ingen kan verifiera den (ibid). David Lyon 

(1994) diskuterar i Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society huruvida vi kan 

tänka på elektronisk övervakning som en panoptisk makt. Han anser att det är 

informationsteknologin som spelar särskild roll i övervakningssamhället idag, och när 

han diskuterar Foucaults syn på Benthams panoptikon, så menar Lyon att man kan se 

dagens informationsinsamling som osynliga inspektioner, som tanken var att 

Benthams idé om panoptikon skulle fungera. (Lyon, 1994). 

 

I dagens övervakningssamhälle i samband med ”new media”, så betyder panoptikon 

att en ser många, och kan föras över på den sociala teknologi som finns idag på 

internet, mobila apparater och övervakningskameror som inte bara finns i offentliga 

byggnader och banker, men även på flygplatser etc. (Siapera, 2012). Synligheten av 

makten finns tydligast i form av övervakningskameror, där man inte kan verifiera vem 

som övervakar, precis som tanken var bakom Benthams panoptikon. Bara själva idén 

bakom panoptikon är enligt Foucault den ideala makten, och att det var meningen att 

det skulle spridas i samhället. Denna form av makt gör att vi vet att det vi gör syns av 

en högre makt, en bevakare. På så sätt kan vi bli kontrollerade och lyda den övre 

maktens regler. (ibid). 

3.3.2. Synoptikon 
 

Synoptikon är ett begrepp som myntades på 90-talet av den norska sociologen 

Thomas Mathiesen (Siapera, 2012). Mathiesen (1997) skriver i The Viewer Society att 

synoptikon är en ny slags maktteknik, där vanliga individer, folket, blir 

observatörerna och ser på några få, dessa få tenderar att vara kändisar och stjärnor. 

Istället för att en ser många, som panoptikon, så blir synoptikon att många ser en. 

Mathiesen (1997) menar att panoptikon och synoptikon samarbetar, och på samma 

sätt så menar sociologen David Lyon (2004) att dessa två kompletterar varandra, men 
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som mekanismer av kontroll. Lyon menar att det faktum att många tittar på få 

legitimerar att få kan titta på många, att synoptikon möjliggör den övervakning som 

panoptikon innebär (Lyon, 2004). Mathiesen (1997) menar däremot att synoptikon 

sker i massmedia, särskilt genom televisionen, och en sak som framgår av Mathiesen 

är att synoptikon inte kan existera utan panoptikon. En fråga som dyker upp här är, 

enligt Siapera (2012) hur nya medier spelar roll. Samtidigt som ”new media” erbjuder 

nya möjligheter för övervakning, som gör tittandet mer intensivt, så har ”new media” 

skapat en ny modell av tittande, som har omvandlat den konstanta övervakningen av 

varandra till en sorts övervakning som om panoptikon skulle vara möjligt för varje 

enskild människa. Enligt Mark Andrejevic (2005) är detta en ny sorts lateral 

övervakning där personer övervakar varandra via till exempel Google Earth, genom 

att följa någon på Twitter eller vara vän med någon på Facebook. Detta är något som 

alltid existerat, speciellt i byar och små samhällen där alla känner alla, men ”new 

medias” teknologier har introducerat nya sätt att göra detta. Siapera (2012) jämför 

denna konstanta övervakning, och hur den lett till att det privata är publikt, med 

George Orwells roman 1984 från år 1949. Inget är gömt och allt är synligt. 1984 har 

blivit verklighet, och att vi, genom tv-program, datorskärmar och offentliga platser, är 

subjekt i andras ögon, samtidigt som vi objektifierar och kollar på andra (Siapera, 

2012). 

 

Siapera (2012) anser att denna form av lateral övervakning som Andrejevic talar om, 

är en “inextricable part of modern government” (s.108), det vill säga en invecklad del 

av moderna regeringar. Dessa nya metoder som ”new media” ger övervakning, gör 

det möjligt att klassificera människor och hantera deras beteenden därefter. Detta 

leder till nya symboliska betydelser och även nya sätt att kontrollera och bestraffa. En 

ny form av symbolisk makt blir därmed möjlig, och ägs av de som samlar in och 

kontrollerar övervakningsdatan. (Siapera, 2012). Lyon (1994) skriver att vi idag lever 

i ett fängelseliknande samhälle, där vi övervakas konstant av osynliga observatörer 

som läser av våra digitala fotspår. Distinktionerna mellan publikt och privat suddas ut 

när regeringar och bolag ignorerar de gamla gränserna, och samlar personlig samt 

intim data om samhällets invånare (ibid). 
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4.4. Att leva i ett kontrollsamhälle  
 

Kirsty Best (2010) skriver i ”Living in the control society - Surveillance, users and 

digital screen technologies”, om olika former av övervakning som har kommit fram 

genom åren i vårt moderna samhälle tack vare den digitala teknologin genom 

intervjuer och med hjälp av tidigare teoretikers forskning. Artikeln beskriver hur 

situationen ser ut idag i vårt övervakningssamhälle.  

 

Samlingen av ”cookies” på internet är en av flera webbstrategier för att samla 

information. Idag är det vanligt att webbsidor måste ha all information för att en 

användare ska kunna bli medlem på en sida, för att använda den eller köpa varor. 

Detta ger sidorna en befolkningsstatistik och information hur användarna använder sig 

av sidan. Vad de tittar på, vilka saker de gillar etc. Teoretiker har sagt att 

organisationer samlar informations jämförelser och spårningsdata tack vare den 

digitala teknologin. Detta innebär att staten kan öka deras kontroll och övervakning på 

samhället, vilket Best (2010) ser som något problematiskt när det kommer till att 

upprätthålla demokratin. Dock så säger artikeln också att vi i samhället har fått en 

närmare relation till den digitala teknologin.  

 

Även om samhället får upplysningar om att samhället blir mer övervakat verkar 

majoriteten inte bry sig om att de lämnar spår inom cyberrymden, folket visar en 

acceptans över att de är övervakade och får i sin tur mer tillgång av digital teknologi. 

Best (2010) refererar till David Lyon (u.å.), teoretiker inom övervakning och 

samhälle, som menar i sin forskning att det finns tre punkter som kan definiera 

situationen idag mellan akademikers syn på övervakning och användarnas syn på 

övervakning. Den punkt där både användare och övervakningssamhället står på 

samma sida är att de accepterar att de blir övervakade och på så sätt får en högre 

kvalité på sitt användande av den digitala teknologin, men något som användarna inte 

tänker på är att övervakningssamhället kan specificera sin sökning inom olika 

domäner för att fram sin information om någon. Den sista punkten är ett ifrågasättande 

faktum om hur mycket användarna verkligen godkänner inom övervakandet. (Best, 

2010). 
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Foucaults teori om panoptikon är något som gör övervakningsprocessen 

självunderhållande, folket vet att de är konstant övervakade och som på så sätt leder 

till självdisciplin (Lyon, 1994; Poster, 1991; Clarke, 1988; Humphreys, 2006, 

refererade i Best, 2010). Detta betyder att övervakningen idag är mer rörlig och 

blandar sig in i våra vardagliga liv, det vill säga något som vi inte tänker eller kan ta 

på. Övervakningen kan man se som en simulation av sig själv. När man kopplar upp 

sig på internet så skapar man själv med miljontals andra en simulation - en 

övervakningsmassa som går att studera. Dessa studier, som kan göras på grund av 

simulation, behöver inte ett godkännande från dig som original då samhället 

övervakas som en stor massa, där originalversionen av dig inte är unik. Denna form av 

övervakning kan fortsätta så länge man kan förvara på hårddiskar, servrar och så 

vidare, något som man får hjälp av från företag som Microsoft, Google och Yahoo 

(Andrejevic, 2007, refererad i Best, 2010).  

 

Best (2010) kommer fram till, genom intervjuer med individer från olika bakgrunder, 

att de inte är oroliga över den övervakning som presenterades för dem under 

intervjuerna. De säger att ”de har inget att dölja” och på så sätt är de orädda för 

vetskapen om att staten övervakar dem. Dock uttrycker de en viss oro för 

övervakningen som sker på deras jobb. Detta med tanke på att i fall något skulle vara i 

iögonfallande för företaget de jobbar för, och om företaget kan hitta något som ses 

som kontroversiellt kan de bli avskedade eller få liknande konsekvenser. Detta menar 

Best är en oro på grund av att det är individen som blir drabbad och inte den större 

massan runt om i världen. (ibid). 
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5. METOD 
 

I den här uppsatsen kommer materialet undersökas genom en narrativ analysmetod. 

Denna metod är även en teori, och beskriver vad narrativ och narration innebär, samt 

hur man kan använda sig av dessa. För att sätta problemet i samhällsperspektiv 

kommer vi även använda oss av den kritiska diskursanalysens tredimensionella 

modell, för att strukturera upp den narrativa metoden. Den narrativa metoden kommer 

då utgöra två av de tre delar av denna tredimensionella modell, för att sedan kunna få 

ett samhällsperspektiv i den tredje delen. Då den kritiska diskursanalysen även är en 

teori så kommer denna uppsats i stor del behandla den som en sådan, och mindre som 

en metod, då den narrativa metoden är vårt huvudsakliga tillvägagångssätt för att 

undersöka problemet. 

 

5.1. Narrativ & Narration som teori 
 

”Hur texter struktureras med avseende på tidssekvens och berättelsetekniska 

byggstenar.”. Så beskrivs narrativ av Simon Lindgren (2009) i Populärkultur. Han 

menar vidare att narrativ handlar om förändring och utveckling av en berättelse. 

Kortfattat kan man säga att ett narrativt system är en berättelse; ett händelseförlopp 

med början och slut samt lite hinder på vägen (Ekström & Larsson, 2010). Det finns 

flertalet olika modeller för att tillämpa narrativ på olika texter, och en av de mest 

klassiska är Tzvetan Todorovs modell; 1) jämvikt, 2) störning, 3) erkännande av 

störningen, 4) försök att reparera störningen och 5) ny jämvikt (Lindgren, 2009). 

 

Om narrativ är själva berättelsen så är narration att man berättar samt sättet som 

berättelsen berättas på (Gripsrud, 2011). I filmvärlden är narrationen det som gör att 

åskådaren blir engagerad i filmen, detta genom att ge åskådaren information eller 

undanhålla denna, vilket leder till att åskådaren blir nyfiken eller överraskad och på så 

sätt engagerad (Ekström & Larsson, 2010). Gripsrud (2011) beskriver narration som 

“någon berättar något för någon annan” (s. 258), det vill säga själva berättandet i sig, 

och den som berättar historian är ofta en av karaktärerna i berättelsen/narrativet. 

Johann Zollitsch (2004) skriver i Att skriva tv-manus att karaktär är handling, och 

handling är karaktär, då dessa är ”växelvis beroende av varandra. Precis som hönan 
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och ägget” (s.56), ergo; utan handling skulle det inte finnas en karaktär, och utan en 

karaktär skulle det inte finnas någon handling.  

4.1.1. Karaktärsskapande 
 

En karaktär är inte en människa, utan kan vara en varelse med människoliknande 

egenskaper (Bal, 2009). Den har inget riktigt psyke eller personlighet, men den har 

vissa karaktärsdrag som gör att tittaren tror att karaktären är en riktig människa. Man 

kan som sagt inte säga att karaktären existerar, men narrativ producerar ändå 

“karaktäristiska effekter”. Dessa effekter sker när liknelsen mellan människor och 

figurer som skapats i till exempel filmsyfte blir så stor att tittaren glömmer bort att det 

bara är en karaktär, en framtagen figur i underhållningssyfte. Dessa karaktäristiska 

effekter går till och med så långt att tittaren börjar identifiera sig med karaktären, de 

gråter och skrattar med den, och kanske till och med motsätter sig karaktären när den 

är en skurk. Detta är en stor attraktion hos narrativet och narrativ skapas till stor del 

genom sina karaktärer. (Bal, 2009).  

 

I Att skriva för film (2005) skriver Kjell Sundstedt om dramaturgin bakom en ”vem 

vinner” historia, det vill säga ett narrativ där huvudkaraktären kämpar mot att uppnå 

något. När man skriver för film är det därför viktigt att få tittaren att skapa sympati 

och medkänsla för huvudkaraktären (protagonisten), för att de ska heja på att denne 

vinner över sitt hinder och/eller filmens antagonist.  

 

”I ”vem vinner” historier arbetar huvudkaraktären för att nå någonting, 

alltmer envist och kraftfullt. Det kan vara alltifrån att uppnå inre sinnesfrid 

till att bli rik som ett troll. Relativt viljelösa karaktärer är därför inte 

tacksamma i den mer renodlade ”vem vinner”-historien.” (Sundstedt, 2005, s. 

178). 

 

För att uppnå detta menar Zollitsch (2004) att man som manusförfattare måste skapa 

en emotionell brist hos karaktären, och att detta ska leda till aktiva val och handlande 

som för narrativet framåt. Detta är väldigt nödvändigt i en berättelse då narrativ i 

grund och botten handlar om förändring (Lindgren, 2009). För att en handling ska 

kunna utspelas måste karaktären vara aktiv i sina handlingar (Zollitsch, 2004). Han 
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beskriver ett exempel när Nicolas Cage spelar en karaktär som har bestämt sig för att 

supa ihjäl sig i Las Vegas och gör så, detta är en handling och man kan påstå att 

Cages karaktär är aktiv men i Las Vegas finns det inga svårigheter att hitta alkohol. 

Zollitsch menar att om detta hade utspelats sig i ett land där alkohol är förbjudet leder 

det till aktiva handlingar som gör att narrationen kan ta sig framåt och bli mer 

intressant. (ibid). I en narrativ analys är karaktären viktig för att förstå handlingen och 

utvecklingen av narrativet. Därför läggs stor fokus i denna uppsats på vilka 

karaktärerna är, och varför de agerar som de gör, för att kunna förstå narrativets 

dramaturgi. 

4.1.2. Intertextualitet & Kausalitet 

 

Begreppet kausalitet handlar om orsak och verkan inom ett samband, något som 

används ofta inom naturvetenskapen (www.ne.se). Det handlar om att allt som sker, 

sker av en orsak. Kausalitet skapas i samband med en viljestyrd handling som sedan 

visar en konsekvens, att tänka sig att någon är ute i solen för länge utan att smörja in 

sig och på så sätt blir bränd, ifall denne hade smörjt in sig skulle inte detta hänt, det 

vill säga en konsekvens av en handling. (ibid). I narrativ så menar man att inget sker 

utan anledning (Lindgren, 2009). Om någon hostar så är det inte en slump, det 

kommer förmodligen en förklaring till denna hostning senare i filmen, till exempel att 

den som hostar är rökare. 
 

Intertextualitet används vanligtvis inom postmodernismen, och innebär att man skapar 

sin egen text genom andra texter, för att sedan möjliggöra skapandet av nya texter 

genom sitt eget verk (Lindgren, 2009). Det vill säga att intertextualitet är texter som 

lett till att den nya texten existerar. (ibid).  

 

4.2. Kritisk diskursanalys som teori 
 

I Diskursanalys (2000) beskriver Winther Jørgensen & Philips den kritiska 

diskursanalysen (KDA) som något som ”används för att teoretiskt problematisera och 

empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 

utveckling i olika sammanhang.”(s.66). En diskurs är ett bestämt sätt att förstå 

världen, eller i alla fall delar av den. Det är ett rådande och styrande mönster av 
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betydelser, som bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och 

kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Att använda sig av kritisk diskursanalys innebär att titta på sociala sammanhang inom 

teori och empirisk undersökning. Det är inte en neutral form av analys när det 

kommer till samhälls- och politisk struktur, utan ett sätt att kritisk titta på de ojämna 

maktförhållanden som finns och söka efter ändring i samhället. Denna analys grundas 

framförallt i ideologi och makt. Winther Jørgensen och Phillips skriver följande; 

“kritiken ska avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för upprätthållandet av 

ojämlika maktförhållanden. Dessutom är avsikten att resultaten av kritisk 

diskursanalys ska kunna användas i kampen för social ändring”. (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s.70) 

 

Det finns flertalet angreppssätt i kritisk diskursanalys, dock ses Norman Fairclough 

som den ledande teoretikern i detta analytiska perspektiv (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). I Analysing Discourse (2003) beskriver Fairclough att en diskurs är en 

viss representation av den värld vi lever i. Allting som strukturerar vår sociala värld, 

känslor, materiella ting, identiteter och tro är uppbyggt av olika diskurser. 

Diskursernas syfte är inte bara att beskriva vår värld som den är nu, de kan även 

skapas för att förändra den. (Fairclough, 2003). Fairclough fokuserar på språkbruket i 

sitt sätt att analysera och det finns tre viktiga delar i den kritiska diskursanalysen som 

bildar Faircloughs version av denna analys. Den första är själva texten man ska 

analysera, den andra är produktionens och konsumenternas uppföljning efter att texten 

har skapats, det vill säga den narrativa praktiken, och den tredje och sista delen är den 

sociala praktiken, där man tittar på samhällsförhållanden inom de två tidigare stegen. 

Alla tre punkter är relevanta för att kunna genomföra en kritisk diskursanalys inom en 

kommunikativ avgränsning. 

  

För att klargöra hur denna modell ser ut på en djupare nivå så är första punkten 

(texten), tal, språk eller något visuellt som existerar. Den andra punkten innebär hur 

den diskursiva praktiken ser ut specifikt på det material (texten) man undersöker. På 

denna punkt är det viktigt att titta på produktionens processer samt konsumentens 

processer; hur deras diskursiva praktik utgörs i förhållande till texten, hur sändaren av 

en text påverkas av de rådande diskurser som finns och hur denna sändare senare 
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skapar en text. Mottagaren, konsumenten det vill säga, har också ett förhållande att 

sätta sig till, detta också via redan existerande diskurser och vilken genre som texten 

producerar. Konsumenten reproducerar då texten beroende på hur denne förhåller sig 

till den genre som texten visar. Den tredje punkten är den sociala praktiken, där man 

tittar närmare på hur dessa diskursiva praktiker interagerar med den rådande 

samhällsstrukturen, dock kan man inte enbart titta på detta genom en diskursiv praktik 

då det finns icke-diskursiva delar att ha i åtanke, vilket har nämnts lite tidigare i 

texten. (Fairclough, 2003). 

 

5.3. Narrativ analysmetod genom Faircloughs tredimensionella modell 

	  
I denna uppsats analyseras problemställningarna utifrån tematisering. Att tematisera 

innebär att man undersöker teman i texten, för att få en helhetsuppfattning av 

narrativen. Tematiseringen kommer att ske med hjälp av två delar i Faircloughs 

tredimensionella modell: Textuell och diskursiv praktik, med hjälp av fem verktyg: 1) 

Protagonist/antagonist, 2) Makt, 3) Normbrott, 4) Flykt & Revolt, och 5) Orsak & 

Samband. På så sätt analyseras skapandet av karaktärer i berättelserna, och ger en 

helhet över den narrativa texten. Efter tematiseringen sätts den textuella och 

diskursiva praktiken in i en större helhet, det vill säga den sociala praktiken. Detta 

sker i resultatet och diskussionen. Den kritiska diskursanalysens tredimensionella 

modell är viktig för uppsatsen, då den hjälper oss att sätta in den narrativa 

tematiseringen i samhällsperspektiv.  

 

Det som ska undersökas på den textuella och diskursiva nivån i tematiseringen är 

dessa fem verktyg: 

 

1. Protagonist/Antagonist - Denna analys kommer fokusera på att undersöka 

protagonisterna och antagonisterna i texterna. Protagonisten är huvudpersonen 

och antagonisten är motståndaren till protagonisten. Ett annat begrepp som 

kommer undersökas i texterna är “the hero” - hjälten. Hur man identifierar 

hjälten i en text är varierar från tittare till tittare, i de texter som undersöks i 

denna uppsats så är hjälten synonymt med protagonisten. Karaktärer är 
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grundläggande i narrativ, det är där berättelserna skapas. Därför är denna del 

av tematiseringen väldigt viktig som utgångspunkt i analysen. 

2. Makt - Här analyseras de typer av makt som används av texternas karaktärer 

och de rådande maktstrukturerna mellan dem. 

3. Normbrott - Analysen fokuserar här på om och hur protagonisten bryter mot 

de normer/maktstrukturer som existerar.  

4. Flykt & Revolt - Här undersöks om och varför protagonisten tvingas fly efter 

att ha brutit mot förgående punkt, samt den eventuella revolt som sker efter att 

protagonisten har brutit mot rådande normer, samt vilken förändring som 

eventuellt sker i maktstrukturerna efter det. 

5. Orsak & Samband - Ett narrativ sker aldrig utan orsak, det finns alltid ett så 

kallat orsakssamband, en sorts kausalitet, för att förklara varför narrativet ser 

ut som det gör 

	  

5.4 Metoddiskussion 
	  

Den narrativa analysen är en form av retorisk analys, och frågar efter 

berättarstrukturen hos texter (Ekström, 2008). Det kan vara hos karaktärerna, 

händelserna, relationerna och teman etc. Metodens infallsvinklar kan finnas inom 

andra vetenskapsfält, eller hämtade direkt därifrån, till exempel lingvistik eller 

diskursanalys. Det som är typiskt för denna typ av analys, eller för retoriska analyser 

överlag, är att man kan välja mellan olika metoder, samt gärna kombinera dem för att 

kunna undersöka problemområdet så djupgående som möjligt. (ibid). Det vill säga att 

man i princip skapar sin egen metod utifrån verktyg från andra metoder. Detta kan 

också vara grunden till kritik av metoden, då forskarens förkunskaper och intressen 

präglar hur materialet undersöks, och kan lätt leda till att man “hittar det man vill 

hitta”. Detta kan tolkas både positivt och negativt då man, genom den narrativa 

metoden, själv får välja verktygen, men detta kan också påverka subjektiviteten i 

forskningsresultat. Därför bör man som forskare vara medveten om sina förkunskaper 

under forskningsprocessen. 

 

Narrativ analys är en användbar metod då den kan tillämpas på flera genrer, och även 

överskrida genregränser som fiktion och icke-fiktion. Lindgren (2009) sammanfattar 
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narrativ i tre punkter: “1) narrativ förklarar förändring av situationer, 2) deras 

förklaringar kan inte (i narrativets kontext) ifrågasättas och 3) allt som ingår i 

narrativet bidrar till förklaringen”(s. 99). Samma händelseförlopp med samma 

karaktärer innebär olika sorters narrativ beroende på vilka koder (genrer) de berättas i, 

till exempel nyheter och science-fiction, men den narrativa formen kan således vara 

samma. I ett narrativ sker inte heller något utan samband. (ibid). 
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6. MATERIAL 

6.1. Motivering till val av material 
 
Den valda empirin har valts ut då filmerna och artiklarna handlar om teknologisk 

övervakning. Filmerna är ett intressant sätt att se mönster i teknik, som lett till 

dystopi, som har varit ingången till denna uppsats. Artiklarna har sedan valts ut för att 

jämföra med filmerna, och få en realistisk vinkel, som ändå innehåller de intressanta 

tankar och mönster från filmerna. Anledningen till att vi valde både filmer och artiklar 

är för att det finns likheter mellan fiktion och verklighet, det vill säga likheter mellan 

hur filmerna skapar narrativ kring protagonist/antagonist och makthavare samt hur 

artiklarna följer de regler som finns i nyhetsskapande kring narrativ och gestaltningen 

av protagonist/antagonist och makthavare. Det finns en röd tråd i artiklarna, samt i 

filmerna, som skapar sammanhang och artikeln om Edward Snowden är det som 

knyter ihop artiklarna med filmerna, och skapar en röd tråd allt igenom materialet. 

Detta för att Snowden läckte hemligstämplat material från NSA genom tidningen The 

Guardian, som avslöjade den Amerikanska regeringens övervakningsmetoder av 

samhälle och invånare, och ger på så sätt en tydlig bild av en karaktär i ett narrativ, 

samt en huvudkaraktär i ett typiskt ”vem vinner” narrativ som är särskilt intressant för 

karaktärsbeskrivningarna i analysen.  

 
Urvalet skedde genom att välja de som var mest omfattande i övervakning inom 

teknologi och/eller ”new media”. Filmerna är av fiktiv genre med dystopisk 

övervakningsgenre, och The Guardian är en väl ansedd Brittisk tidning som lägger 

stort fokus på skildring av övervakning i dagens samhälle. Tidningen The Guardian 

valdes då de överlag har bäst flöde av artiklar som handlar om övervakning i dagens 

samhälle, varav många nämner Edward Snowden. Detta har vi kommit fram till 

genom att jämföra tidningar. The Guardian valdes också då den är tidningen Edward 

Snowden valde att gå till med den information han kom att läcka från NSA. De 

artiklar och filmer som valts bort i urvalet av material, valdes bort för att de inte var 

lika omfattande för uppsatsen som de som valdes i slutändan. Mer utförlig 

beskrivning av materialet, än det som sker nedan, finns som bilaga. 
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6.2. Filmer 
 

Arbetets material består av, utöver artiklarna, tre filmer; The Matrix, The Hunger 

Games och Nineteen Eighty-Four (1984).  

 

The Matrix, 1999 

 

The Matrix är en film om en datorsimulerad värld (The Matrix) där egentänkande 

maskiner håller människor fångade utan deras vetskap, för att generera energi. Några 

få har hittat en väg ut ur The Matrix och kämpar nu mot skaparna, AI, i en dystopisk 

framtid. Filmen handlar om totalitär övervakning. 

 

The Hunger Games, 2012 

 

Filmen The Hunger Games, som handlar om ett framtida dystopiskt samhälle där ett 

land delats upp i 13 delar, huvudstaden, Panem, som kontrollerar 12 olika distrikt med 

hjälp av vakter (peace keepers) och övervakningskameror. Varje år måste två barn 

från varje distrikt kämpa om liv eller död på en arena som Panem har märkt ut, där 

endast en kommer levande ifrån, för att påminna distrikten om hur det går om man 

försöker göra uppror mot huvudstaden. Filmen handlar om totalitär övervakning, 

kontroll, makt och bibehållande av makten. 

 

1984 (Nineteen Eighty-Four), 1984 

 

Filmen 1984 (Nineteen Eighty-Four) handlar ett framtida dystopiskt samhälle där 

invånarna kontrolleras konstant, och kärlek är förbjuden. Trots detta trotsar en man 

och en kvinna denna lag då de blir kära i varandra. Handlar om totalitär övervakning 

och en ”Big Brother” som styr alla. 

 

Dessa tre filmer ska sedan jämföras med artiklar som diskuterar vårt nutida samhälle 

och vårt förhållande till den övervakning som existerar idag, främst genom 

regeringens övervakning av medborgare samt den massdata vi distribuerar mellan 

varandra. Dessa artiklar är hämtade från den brittiska tidningen The Guardian.  
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6.3. Artiklar 
 

Edward Snowden – NSA whistleblower surveillance 

 

Artikeln bekräftar att det Edward Snowden som är visselblåsaren av NSA:s hemliga 

dokument. Detta avslöjar The Guardian på Snowdens egna begär. Snowden förklarar 

hur han, efter att ha jobbat för CIA, började misstro den amerikanska regeringen och 

inse att regeringens tillvägagångssätt att övervaka och rekrytera källor gjorde mer ont 

än gott i världen. Som analytiker hos NSA beskriver Snowden att det är väldigt få 

tillfällen som hjälper med denna form av övervakning och att i slutändan ser det mer 

ut som maktmissbruk. Han förklarar att han själv valde att agera i tron på att 

missbruket av denna makt skulle minska. Edward Snowden berättade följande till The 

Guardian; “ "The government has granted itself power it is not entitled to. There is no 

public oversight. The result is people like myself have the latitude to go further than 

they are allowed to.”(The Guardian, 2013). 

 

New data world order – government can read every Australian like an open 

book 

 

Denna artikel handlar om hur Australiens regering kan läsa Australienska invånare 

som en öppen bok, på grund av de digitala spår som de lämnar efter sig. Den nya 

lagen i Australien tvingar vissa telefonbolag att samla in vissa typer av 

kommunikationsdata kallat Metadata. Detta är information om vem du ringde, vem du 

mailade och vart du var samtidigt. Denna typ av telefonövervakning har tidigare varit 

tillgängligt utan att behöva fullmakt för att undersöka det. Detta har öppnat upp för en 

enorm debatt angående privatlivet. De tre huvudsakliga debattfrågorna är huruvida det 

är rimligt att samla information på detta sätt från varje invånare under två år, huruvida 

det är rimligt att få tillgång till den här informationen utan fullmakt, och huruvida - 

om informationen lagras - om det kommer ske på ett säkert sätt. Polisen och andra 

statliga organ kan enkelt maila Apple och be om IP-nummer från olika enheter, och 

dessa kan leda dem direkt till bland annat Facebook eller Google. Därifrån kan de få 

information men alla företag delar inte med sig, eller delar bara den informationen i 

vissa fall. 
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När regeringen kritiseras angående detta, av journalister med flera, så använder de två 

effektiva vägar för att skaka av sig kritiken. Först så skapar de rädsla för terrorism och 

andra seriösa brott som till exempel sexuella brott mot barn, som länge setts som en 

effektiv strategi. Den andra vägen är en nyare strategi som handlar om att lugna 

medborgarna genom att säga att dessa nya förändringar inte är en så stor sak, och att 

man kan undvika denna form av övervakning om man vill.   

  

Facebook tracks all visitors – breaching eu law report 
 

Den belgiska dataskyddsfirman har kommit fram till att Facebook kan spåra 

användare av internet med och även utan medlemskap på det sociala mediet inom EU 

vilket bryter EU-lagen angående övervakning. Forskare från Centre of 

Interdisciplinary Law and ICT (ICRI) och The Computer Security and Industrial 

Cryptography department (Cosic) på University of Leuven har kommit fram till detta 

och menar att användare blir spårade utan deras godkännande. Problemet som 

upplyses är att Facebook har lagt till sin “gilla-knapp” på över 13 miljoner olika 

webbsidor där även regeringar och hälso-organisationer ingår. På detta sätt kan de då 

genom “cookies” (en plug-in för spårning som webbsidor använder sig av) se om en 

person besöker sidorna där de är involverade oavsett om personen i fråga är medlem 

på Facebook eller inte och för att besöka dessa sidor behövs ej medlemskap eller 

annan integration med Facebook och anledning till detta är för att kunna skräddarsy 

reklam till internetanvändaren. 

 

US stop bulk phone data – Congress law expire 

 

Amerikanska underrättelsetjänster kommer inte att kunna använda telefoner som 

används inom USA för övervakning efter 1a juni om inte kongressen väljer att 

förlänga lagen som ger godkännande att titta över samtal och dess längd men inte 

innehållet. National Security Agency (NSA) fick mycket kritik efter det 

kontroversiella avslöjandet från Edward Snowden som avslöjade att NSA använde 

väldigt mycket metadata från telefoner för övervakning. Enligt artikeln har 

kongressen inte kommit till ett beslut om att förlänga lagen eller inte då åsikterna är 
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delade. Vissa i kongressen säger att det är kränkande mot medborgarnas frihet att 

behålla lagen, andra anser att det är ett viktigt verktyg i kriget mot terrorism. 

Någonting som senare blev dementerat från Edward Snowden som släppte NSA-

dokument som bevisar att ingen terroristattack har kunnat stoppas med hjälp av 

samling av metadata från telefoner inom landet. 
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7. ANALYS & RESULTAT 
 

Analysen kommer först att tematisera film för film, och artikel för artikel, för att i ett 

senare skede kombineras för ytterligare analys där resultatet av tematiseringen 

analyseras. Resultatet kommer att sammanfattas och besvarande av frågeställningarna 

kommer att ske. 

7.1 Analys av filmer 

7.1.1. 1984 
 

Tematisering 

 

1. Protagonist/Antagonist 

Det finns två ideologier i filmen, huvudpersonens och partiregeringens. Då man som 

tittare får följa huvudpersonen, Winston Smith, och hur han kritiserar de rådande 

samhällsstrukturer som finns och som har skapats av regeringen, så blir han 

protagonisten och regeringen/partiet blir antagonisten. Filmens dramaturgi skapar en 

”vem vinner” berättelse och gör så att tittaren hejar på huvudkaraktären. 

 

2. Makt 

Filmen utspelar sig i en dystopisk värld som leds av ett parti och ledaren “Big 

Brother”. Den enda känslan en människa får känna är kärleken till Big Brother, och 

all annan typ av känsla är förbjuden. De är ständigt övervakade via tv-skärmar genom 

panoptikon där en Big Brother ser alla, och varje dag propageras det om det pågående 

kriget genom censurerade och omgjorda nyheter, och Big Brother framställs som en 

hjälte i detta krig. Antagonisterna i filmen, det vill säga partiet och Big Brother, 

använder sig av politisk makt, då den symboliska makten och tvångsmakten i filmen 

hänger tätt ihop. Den symboliska makten syns som tydligast genom hur kärleken till 

Big Brother sprids, det vill säga genom propaganda som sprids över staden via 

högtalare, affischer och tv-skärmar, och denna propaganda det enda budskapet 

invånarna får känna till. Invånarna ser på propagandan med stor entusiasm och hyllar 

Big Brother med rörelser och genom att ropa “big, big, big” upprepande gånger. 
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Regeringens symboliska makt hänger som sagt tätt ihop med deras tvångsmakt. 

Tvångsmakten är väldigt tydlig i filmen och syns väl då minsta misstanke mot det 

som i filmen kallas “tankebrott”, vilket innebär att ifrågasätta ideologin som 

regeringen propagerar för, resulterar i fängelse eller död då alla invånare ska vara 

ignorant, enligt propagandan från partiet. En av de högst uppsatta personerna berättar 

för huvudpersonen i filmen att: ”kriget inte är till för att vinna eller förlora, utan för 

att behålla de samhällsstrukturer som finns”. På detta sätt använder sig regeringen av 

hegemoni. De rättfärdigar sin makt genom att använda sig av ett krig, och på så sätt 

göra invånarna beroende av Big Brother som ledare. Maktstrukturen är på så sätt en 

symbolisk makt genom propaganda som härstammar i tvångsmakt, och är ett 

dystopiskt övervakningssamhälle via panoptikon. 

 

3. Normbrott 

Winston Smith, som är huvudkaraktären i filmen, visar sig att aldrig tro på den 

propaganda som utspelar sig i samhället. Detta syns i filmen genom att han konstant 

ifrågasätter detta genom att skriva ner det i sin dagbok, och på så sätt begå så kallat 

tankebrott. Han förklarar sin tro på kärlek och syndare genom att själv synda och bli 

kär i kvinnan Julia, i narrativ teori en emotionell brist. Dessa två personer möter upp 

varandra ett flertal gånger under filmen av premissen kärlek, på detta sätt får Winston 

leva ut sin riktiga tro om hur samhället ska se ut. Ett normbrott från vad filmen 

speglar för rådande samhällsstruktur, där alla invånare lyder Big Brother som 

förbjuder intimt umgänge, kärlek och ifrågasättande. 

 

4. Orsak & Samband 

Filmen beskriver ett samhälle där en ser alla, panoptikon, och där invånarna fungerar 

som redskap. Det var på grund av ett kärnvapenkrig, som nämns tidigt i filmen, som 

denna form av värld, som Winston lever i, skapades. Partiet ansåg att på grund av det 

tidigare kriget höll världen på att gå under, vilket resulterade till den makt och 

övervakning partiet befäster i filmen. På detta sätt anser partiet att ordning och 

kontroll kan upprätthållas genom att inte tillåta känslor människor emellan, enbart 

kärleken för Big Brother kan upprätthålla samhällsstrukturen. Denna kärlek skapas 

bland annat genom krig mot Eurasia och Östasien, som består av motståndarrörelser, 

och i detta framstår Big Brother som en hjälte. Winston får tag i en bok som beskriver 



	   33	  

varför samhällsstrukturen ser ut som den gör, att kriget måste fortsätta för att behålla 

den rådande samhällsstruktur som existerar, det vill säga för att skapa nya texter 

genom att förbättra den rådande samhällsstrukturen. En efterföljd av detta visas upp i 

filmen då huvudkaraktären Winston Smith startar ett intimt förhållande med 

karaktären Julia, som båda emotsätter ideologin av partiet, något som gör att de senare 

blir gripna och torterade. 

7.1.2. The Hunger Games 
 

Tematisering 

 

1. Protagonist/Antagonist 

Även denna film är en klassisk ”vem vinner” berättelse. Huvudkaraktären Katniss 

skapas som en protagonist i en samhällsstruktur som baseras på kontroll och där 

hierarkin är följande: huvudstaden, peacekeepers och distrikten i ordning 1-12. När 

Katniss tar sin systers plats i Hungerspelen och sedan belyser det förtryck som 

huvudstaden ger deltagarna och distrikten, så skapas en rebell som inte accepterar den 

rådande maktstrukturen. Hon gör dessa handlingar för egen vinning och personer som 

hon håller kära, men handlingarna står för något mer. Det är tydligt att Katniss känslor 

för sin familj är hennes emotionella brist, detta syns tydligast när hon tar sin systers 

plats i Hungerspelen och skapar på så sätt filmens huvudhandling. 

 

2. Makt 

Den makt som speglas i filmen är främst tvångsmakt då distrikten är inhägnade 

områden med elstängsel och soldater som kontrollerar dem. Tvångsmakt kan även 

kallas militärmakt inom den politiska makten, vilket är tydligt i denna film. När varje 

person ska utses till hungerspelen inom distrikten, kommer en form av poliskår och 

samlar alla från varje distrikt, samt håller dem disciplinerade under tiden dessa två 

väljs ut. Poliskåren är utrustad med hjälmar och batonger, vilket tyder på att om man 

inte håller sig inom reglerna kan våld utövas. Även efter att två utsetts så eskorteras 

de, av vakter, till varsitt rum, där man i filmen ser hur Katniss får ta farväl av sin 

familj i tre minuter under kontrollerade omständigheter. 
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Det faktum att huvudstaden kan hålla ett hungerspel, och tvingar distrikten att vara 

med i dessa, tyder på tvångsmakt. Men om man ser till anledningen till varför 

hungerspelen sker varje år, så är det för att påminna om upproret. Detta är en 

symbolisk makt då syftet är att påminna distrikten om deras svek mot huvudstaden 

och för att förhindra denna form av uppror att ske igen. Därför har man dessa spel 

varje år. Presidenten i Panem säger i filmen att: hopp är starkare än rädsla, och om de 

hade velat hade de bara tagit två barn från varje distrikt till huvudstaden och skjutit 

dem, vilket också tyder på tvångsmakt genom symbolisk makt. Huvudstaden har 

kontrollen och därmed makten, de övervakar konstant invånarna via användandet av 

panoptikon, men en intressant sak är när Hungerspelen är igång, och alla distrikt är 

tvungna att kolla på detta, så blir det att många kollar på få, därmed synoptikon. 

 

3. Normbrott 

I filmen The Hunger Games begås det ett flertal normbrott av huvudkaraktären 

Katniss Everdeen, som visar på att hon är protagonisten och samhället och dess styre 

är antagonister. Första normbrottet sker när Katniss smyger igenom stängslet, som 

inhägnar hennes distrikt. Detta gör hon för att jaga och förse mat till sin familj, och 

jakt är också olagligt. Filmens andra normbrott görs också av Katniss, när av de yngre 

deltagarna, Rue, som Katniss blev vän med inne på arenan, dör. Då lägger Katniss 

blommor runt om henne, och gör det tecken, som distrikt 12 visade Katniss när hon 

frivilligt tog sin systers plats att vara med i hungerspelen, för att hedra den här flickan. 

Detta syns i bild i distrikten, och invånarna i distrikt 11, där Rue kommer ifrån, som 

står och kollar på spelen samlade på torget, gör detta tecken tillbaka och börjar sedan 

slåss mot vakterna. Detta visar på att övriga distrikt också blir påverkade av Katniss 

normbrott. Det tredje och sista uppenbara normbrottet sker i slutet av filmen, när 

Katniss och Peeta, också från hennes distrikt, är sist kvar och har blivit lovade att 

båda kan vinna eftersom de kommer från samma distrikt. Då ändras reglerna till att 

bara en kan vinna. Detta vägrar Katniss och när Peeta säger “One of us has to die, 

they have to have their victor” så svarar Katniss “No. They don’t. Why should they”. 

Sedan tar hon upp en näve giftiga bär, ger hälften till Peeta, och så räknar de med 

hotfull ton till tre. När de sagt tre och tar näven med bär mot sina munnar, så ropar 

spelledaren ut över arenan “Stop! Stop! Ladies and gentlemen, may I present, the 

winners of the 74th annual hunger games”. Här bryter Katniss mot normerna så pass 
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att huvudstaden förlorar både sin tvångsmakt och symboliska makt, då hon, en flicka 

från distrikt 12, vann Hungerspelen på sina egna premisser. Dessa normbrott hade inte 

skett utan Katniss emotionella brist för de hon älskar. 

 

4. Flykt & Revolt 

När Katniss gör flera av dessa normbrott i filmen måste huvudstaden och dess styre 

anpassa sig, en revolt. Hennes agerande gör att huvudstaden både gillar henne, det gör 

hon genom att skjuta en pil genom äpplet i träningscentret inför spelen, samtidigt som 

de börjar se henne som ett hot för freden då hon vägrar acceptera bara en vinnare i 

Hungerspelen. Hungerspelen symboliserar freden som har funnits i 74 år, och när 

Katniss motsätter de normer som finns ger hon hopp i distrikten om ett mindre 

kontrollerat samhälle. President Snow förklarar för den ansvarige spelledaren för 

hungerspelen att lite hopp håller makten och freden intakt, men för mycket hopp i 

distrikten kan bli hotande för honom i maktposition. Därför säger han till spelledaren 

“Contain it”, och syftar på att han ska hålla Katniss kontrollerad, så hon inte ger 

distrikten för mycket hopp. 

 

5. Orsak & Samband 

Texten i filmen bygger på ett krig 74 år tidigare som nådde fred, och för att påminna 

alla distrikt om huvudstadens generositet så håller man varje år Hungerspelen för att 

behålla freden. 

 
But freedom was a cost when the traitors were defeated, we swore as a nation we 

would never know this treason again. And so it was decreeded that each year the 

various districts of Panem would offer up in tributes one young man and woman. To 

fight to the death in a pageant of honour courage and sacrifice. The lone victor bathed 

in riches, would serve as a reminder of our generosity and forgiveness. (The Hunger 

Games, 2012). 

 

Detta citat kommer ifrån den propagandafilm för Hungerspelen, som visas varje år vid 

lottningen av deltagare, för att påminna invånarna varför man har Hungerspelen. 

 

Den text som finns i filmen är att Hungerspelen och den intakta freden, dock med 

förtryck och kontroll av huvudstaden som propagerar likt citatet ovan, är ett sätt för 
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att behålla freden. Den nya texten som skapas är via Katniss, som begår normbrott 

och tvingar makten att göra ändringar. Det bildas då reformer inom distrikten som 

känner av förtrycket och kontrollen huvudstaden har, via hennes handlingar under 

Hungerspelen. 

 

7.1.3 The Matrix 

	  

Tematisering 

 

1. Protagonist/antagonist 

Neo, som är huvudkaraktären i även denna ”vem vinner” berättelse, är ovetandes om 

att han är fast i The Matrix, men efter att ha fått informationen om hur världens 

rådande struktur ser ut så skapar karaktären en vilja att ändra på det. Karaktären har 

de kvalifikationerna som Bal (2009) beskriver för att gestalta en hjälte. Neo har 

motivationen att skapa ett friare samhälle, samtidigt som han har en bakgrund inom 

The Matrix. Att säga att Neo har en emotionell brist är lite klurigare i denna film än i 

de tidigare två, då det inte är lika uppenbart. Neo får göra ett aktivt val i filmen, då 

han väljer mellan det röda och det blå pillret, och man förstår då att hans emotionella 

brist är att vilja ha kontroll. Han vill inte vara kvar i ett liv där han inte har kontroll, 

och vill därför hellre ut ur Matrix för att få kontrollera sitt eget liv. 

 

2. Makt 

Det finns två olika makter som representeras i filmen The Matrix. Den ena är 

maskinernas tvångsmakt. De har tagit över världen och använder människor som 

bränsle för att överleva, och i och med detta har de skapat “The Matrix” ett artificiellt 

datorprogram där människor lever utan vetskapen att maskinerna styr allt genom 

tvångsmakt, ett panoptikon samhälle där maskinerna ser allt. Den andra makten i 

filmen representeras av de människor som har brutits ut ur The Matrix och lever under 

jord i den verkliga världen. Deras makt baseras på symbolisk makt, där man 

kommunicerar med varandra och lever genom frihet. Ett exempel på detta är namnet 

på “de fria människornas” stad - Zion, som funkar som en symbol för deras sätt att 

leva. Även karaktären Morpheus har stor symbolisk makt i Zion, då han var en av de 

första som kom ut från The Matrix, och har stort inflytande på de övriga invånarna. 
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3. Normbrott 

Normbrotten får vi förklarade för oss relativt tidigt i filmen då en av karaktärerna, 

Morpheus, förklarar att han själv och fler har brutit sig från Matrix tidigare. Det 

huvudsakliga normbrottet sker dock när huvudkaraktären “Neo” bryter sig ut tack 

vare Morpheus. Normen är baserad på att alla människor ska vara i The Matrix som 

bränsle utan att veta om det. När Neo för reda på sanningen och tar sig ut ur The 

Matrix är det ett normbrott som inte den rådande maktstrukturen kan förändra. De kan 

även åka in och ut i The Matrix, och har på så sätt kontroll över AI på så sätt, även det 

är ett normbrott. 

 

4. Flykt & Revolt 

På grund av det normbrott Neo gör så flyr han med de andra till den fria världen. 

Maskinernas tvångsmakt och Zions symboliska makt står mot varandra. Neo och de 

andra fria människorna återvänder ett flertal gånger till The Matrix för att kunna vinna 

det krig som står mellan människorna och maskinerna. Revolten som uppstår hos 

antagonisterna, det vill säga maskinerna och deras agenter som upprätthåller 

strukturen i The Matrix, är att fånga personerna som besöker The Matrix och sätta 

stopp för Neo. Detta gör de genom våld och förändringar i programmet. The Matrix 

består av koder, och de som har tillgång till programmet och därmed koderna, som AI 

och Morpheus flotta har, kan de ändra i programmet. De som äger Matrix sätter ofta 

in så kallade agenter för att fånga in Neo med flera. Revolten som uppstår hos 

protagonisterna sker först i slutet av filmen, och framstår tydligare i uppföljarna. 

Denna revolt sker när Neo inser att The Matrix bara är ett program och att han inte 

behöver styras av de koder som finns där inne, han kan använda sig av alla koder etc. 

för att ta kontroll. Han kan röra kroppen hur han vill, han kan stanna tiden och så 

vidare. Detta är grunden till den revolt som sker i de senare filmerna. 

 

5. Orsak & Samband 

Filmens tidigare texter är baserade på ett kärnvapenkrig som människorna förlorade 

mot maskinerna och där människorna blev slavar under maskinernas tvångsmakt. När 

människor fick reda på att de var fast i ett datorprogram och hittade ett sätt att lämna 

The Matrix, baseras på den rådande texten där Neo försöker stoppa kriget och ge 

frihet åt människosläktet. Den nya texten som går att ta vidare blir då hur ett samhälle, 
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som styrs genom panoptikon, kan skapa ett samhälle med synoptikon genom Neos 

handlingar i filmen. 

 

7.2. Narrativ analys av artiklar 

	  

Den första artikeln är intressant då det dramaturgiskt sätt är en ”vem vinner” 

berättelse, trots att artiklar ofta förväntas vara opartiska. De övriga artiklarna handlar 

mer om generell makt och vem som har den, och inte så mycket karaktärsutveckling. 

Därför fungerar den första artikeln bra till att binda samman uppsatsens artiklar med 

filmerna.	  

7.2.1. Artikel 1: Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance 

revelations  

 

Tematisering 

 

1. Protagonist/antagonist 

Eftersom The Guardian intervjuar Edward Snowden om varför han gick ut med 

informationen, så är det också hans syn på saken vi får se. Det vinklas till hans fördel 

och han blir genom artikeln protagonisten i berättelsen. Då Snowden säger att NSA 

missbrukar sin makt genom att övervaka invånarna på det sätt som de gör, så blir 

NSA antagonisten.  

 

2. Makt 

I artikeln blir maktstrukturen beskriven som politisk och symbolisk i stor mängd för 

NSA:s del genom övervakningen som NSA bedriver i USA. Dessa former av makt 

som blir missbrukade enligt Edward Snowden. Det politiska inflytandet som NSA har 

är stort från USA:s regering som använder NSA till att övervaka hela landet enligt 

lagar som regeringen har bestämt ska finnas. På detta sätt får NSA även symbolisk 

makt i samhället, en panoptisk symbolism om man så vill kalla det, där invånarna har 

vetskapen om att de är övervakade och på så sätt håller sig i schack. Snowden menar 

dock att denna maktstruktur är ett missbruk av makten som NSA har och att invånarna 

inte helt klart förstår hur pass övervakade de är. Dock så blir det symboliska makten 
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förändrad i och med Snowdens handlingar vilket leder till ett normbrott inom 

maktstrukturen. 

 

3. Normbrott 

Den symboliska makten som nämnts tidigare var stor hos NSA, men på grund av 

Snowden har det skett ett normbrott inom denna maktstruktur. Snowden avslöjade 

NSA:s övervakningsstrategier som gav den symboliska makten hos NSA en kritisk 

synvinkel. Den symboliska makten har sedan dess blivit större hos Snowden som 

skapar debatt om den övervakade värld vi lever i och vad de politiska makterna, 

genom NSA, har gjort de senaste åren. Något som Snowden anser är missbruk av 

makt. Genom att han går ut i The Guardian med sitt namn får invånarna ett ansikte på 

den som försöker informera världen om det, enligt Snowden, maktmissbruk som NSA 

använder sig av. Detta ökar Snowdens symboliska makt hos invånarna, vilket leder till 

ett normbrott av Snowden, då NSA är en av de mest hemlighetsfulla agentfirmorna i 

USA och Snowden gjorde så att deras hemliga övervakningssätt blev exploaterade 

och synliga för offentligheten. 

 

4. Flykt & Revolt 

Med mycket politisk makt innefattas ofta annan makt som överlappar, det vill säga 

symbolisk, ekonomisk och till viss mån även tvångsmakt. En regering har alla dessa 

former av makter. När Snowden avslöjade dessa hemligheter emotsätter han den 

maktstruktur som USA:s regering har och tvingas på så sätt att fly efter att ha 

offentliggjort NSA:s dokument. Likt narratologi i filmer måste även Snowden, 

protagonisten, fly från antagonisten efter att ha skapat ett normbrott, det vill säga 

USA:s regering för att kunna undgå de konsekvenser som regeringen skulle ha agerat 

på. På detta sätt får Snowden en större möjlighet att fortsätta sitt normbrott. 

 

Tematiseringen revolt innebär att genom protagonistens normbrott, så har ändringar i 

maktstrukturen skett. I detta fall har debatter skapats om övervakningsstrategier som 

NSA använder sig av. Regeringen i USA måste nu anpassa sig, då dessa dokument 

har offentlighetsgjorts i media genom Snowdens agerande, och regeringens 

handlingar måste nu mötas med invånarnas åsikter. 
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5. Orsak & Samband 

Den här texten hade inte kunnat existera om det inte vore för att Edward Snowden 

anonymt, i en tidigare artikel i The Guardian, gick ut med hemligstämplad 

information och blev därmed känd som en visselblåsare. Denna artikel är en 

uppföljare av den tidigare artikeln, och det är i denna artikel han går ut med att det var 

just han som läckte informationen om NSA. De tidigare texterna är baserade på 

övervakningsstrategierna av regeringen och NSA där makt missbrukades enligt 

Snowden. På så sätt skapades den nuvarande texten där Snowden avslöjar 

övervakningshemligheter och data som berör hela USA, och även många andra runt 

om i världen som reagerat på detta. Den nya texten som skapas efter Snowdens 

agerande blir en debatt om hur övervakning ska tolkas, vilka medier som övervakar 

oss och vilka som styr medierna vi interagerar med. 

 

Detta har således skapat problematik för NSA:s användande av teknologin utan att 

samhället får veta hur NSA och regeringen går tillväga. Om inte NSA hade 

missbrukat makten av övervakning genom att samla metadata som inte tillhör deras 

mål, att slåss mot terrorism, skulle inte samhället via Snowden få reda på till vilken 

grad NSA använder sig av teknologin om övervakning. 

 

7.2.2. Artikel 2: Facebook tracks all visitors, breaking EU law 
 

Tematisering 

 

1. Protagonist/Antagonist 

Genom att tematisera karaktärskapande så ser man att i detta fall har artikeln bekräftat 

vad den belgiska dataskyddsfirman kommit fram till och att EU bestrider metoden av 

övervakning, på detta sätt genom att läsa artikeln blir EU protagonisten och 

Facebooks sätt att övervaka inom EU antagonisten. Detta på grund av att tidningen 

avslöjar en form av normbrytande som emotsätter vår ideologi av internet och 

trygghet. Ifall man återgår till det Bal (2009) skriver om de fem elementen hos en 

hjälte (protagonisten) kan man se vissa likheter; kvalifikationerna hos EU är att de har 

fått information av den belgiska dataskyddsfirman och EU har en bakgrund i att ta 

ställningar till Europas favör och säkerhet. 
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2. Makt 

Facebook har stor symbolisk makt genom att folk vill använda mediet för att öka sin 

egna symboliska makt genom statusar och gilla-knappen. Då Facebook övervakar alla 

internetanvändare, även de som inte har medlemskap i Facebook, som besöker de 

sidor där Facebook har cookies, gör att Facebook missbrukar sin symboliska makt. 

Detta ger även Facebook en form av tvångsmakt då de övervakar alla, även de som 

inte har Facebook medlemskap. Internetanvändarna måste inte besöka de sidor som 

övervakas av Facebook, men om de gör det så har de inget att säga till om angående 

Facebooks insamling av cookies. Maktstrukturen som den har sett ut är att Facebook 

har rätten att ta information som man själv förmedlar på deras hemsida, det vill säga 

ett godkännande från användarna att maktstrukturen ser ut som den gör. 

Maktskiftning sker således då EU:s maktstruktur säger emot Facebooks agerande 

angående spårning via cookies, där Facebooks symboliska makt och EU:s 

politiskmakt motsäger varandra. 

 

3. Normbrott 

Eftersom Facebook är så integrerad i vår vardag, är det inte helt självklart att tänka på 

att Facebook övervakar det man gör på Internet, ännu mindre när man använder 

tredjehandsidor som Facebook tar del av, men i och med avslöjandet från Belgien där 

information om att de spårar människor trots att Internetanvändarna inte har ett 

medlemskap på Facebook och att de kan applicera det till en lag inom EU blir det ett 

normbrott för Facebook. Lagen tillåter inte denna form av övervakning inom EU. 

 

4. Flykt & Revolt 

Ifall man ser innehållet av artikeln, där EU tar ställning till att denna övervakning är 

fel, blir de en form av protagonister och Facebook blir antagonisten. Frågan är hur 

Facebook kommer att ta ställning till detta då EU:s lagar säger emot den maktstruktur 

inom symbolism som Facebook har i världen. 

 

5. Orsak & Samband 

Man ser en typ av intertextualitet inom Facebook, de har tagit olika former av texter 

så som innebörden av online media, annonsering, sms på mobiltelefoner och så vidare 

och skapat en ny text: socialt medium. På detta sätt har det skapats flera nya texter, 
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positiva som negativa, i detta fall negativt då en debatt av övervakning från 

Facebooks sida har skapats genom EU:s regler från Artikel 29. När texten i artikeln 

undersöks genom kausalitet, så ser man att Facebooks handling har skapat en 

konsekvens, det vill säga att tillvägagångssättet av övervakning strider mot EU:s 

lagar. Dataskyddsfirman hittar informationen om Facebooks övervakningsstrategier 

och distribuerar den till The Guardian som sedan förmedlar detta till allmänheten. På 

så sätt får den vanliga individen information om hur Facebook övervakar samhället 

genom Cookies. Ifall Facebook inte hade använt sin symboliska makt genom att 

övervaka på detta sätt, hade inte artikeln blivit skriven och Facebook hade inte fått 

kritiken som efterföljde. 

 

8.2.3. Artikel 3: New data world order: government can read every Australian like an 

open book. 

 

Tematisering 

 

1. Protagonist/Antagonist 

Artikeln framställer Australiens regering som antagonist, då de nämner debatten kring 

säkerheten i privatlivet. 

 

The privacy issues at the core of this debate are numerous. The key ones include: 

whether it is reasonable to collect this data on all citizens for two years, whether it is 

reasonable to make this data accessible without a warrant, and whether - if it is stored 

– it will be done securely. 

 

Den allmänna uppfattningen som artikeln framställer är att det råder en oro kring att 

de Australienska invånarna lämnar så pass många spår efter sig att deras privatliv blir 

en öppen bok för alla att läsa. En annan del av artikeln som tyder på att Australiens 

regering är antagonisten är i slutet, där författaren av artikeln beskriver lagen med 

negativt laddade ord så som “scheme”, och hoppas att alla Australienska invånare är 

nöjda med att vara en öppen bok: 
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In the end, the bill passed with the support of Labour. This scheme will happen, and 

your personal data will be stored. Once it really gets under way, the question for all 

Australians is whether they are happy with being an open book. 

 

Om en protagonist är någon som bryter mot normer och ifrågasätter antagonistens 

metoder, så är protagonisten i det här fallet företag som Facebook och G-mail, då de 

använder sin symboliska makt för att inte alltid lämna den information som 

regeringen ber om. På så sätt så bryter de mot de normer som antagonisten satt upp, 

och blir därmed en protagonist. 

 

2. Makt 

Genom detta så utövar Australiens regering en form av tvångsmakt på invånarna, som 

inte har någonting att säga till om. När regeringen försvarar sin övervakning så gör 

dem de, enligt artikeln, på två sätt varav ett är skrämsel-taktik, som är klassisk inom 

utövandet av tvångsmakt. Genom att blanda tvångsmakt och symbolisk makt, en så 

kallad politisk makt, får de invånarna att tro att datainsamlingen används för att kunna 

stoppa terrorism och andra grova brott som sexuella trakasserier mot barn. 

 

3. Normbrott 

Efter att regeringen eventuellt hittat något som är värt att undersöka, så kan de 

kontakta till exempel Apple för att få IP-nummer, och på så sätt kunna kontakta 

företag som Facebook eller G-mail för att be dem lämna över informationen om 

personen som övervakas. Ibland lämnar dessa företag över informationen, men ibland 

väljer de även att inte göra det, vilket bryter mot de normer och maktstruktur som 

regeringen skapat för att kunna övervaka sina invånare. Detta ger företag som 

Facebook och G-mail en symbolisk makt, som även beskrivs av Thompson (2001) 

som informationsmakt, då de väljer att inte ge ut informationen som regeringen ber 

om, här sker även ett maktskifte om information då Facebooks symboliska makt, och 

val att inte lämna ut information, inte påverkas av den tvångsmakt som Australiens 

regering använder. 

 

4. Orsak & Samband 

Denna nya lag har kommit fram dels genom tidigare lagar. Denna typ av data har varit 

tillgänglig utan att behöva fullmakt, men med den nya lagen som tvingar 
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telefonbolagen att lagra data, så nu finns en större mängd data att samla in. 

Orsakssambandet förklarar att denna nya lag om datainsamling inte hade varit möjlig 

utan de tidigare lagarna om övervakning. Artikeln är även uppbyggd av olika 

intertexter då det är en samling av många tidigare artiklar som beskriver olika 

perspektiv av det som artikeln tar upp. Artikeln hade inte kunnat ta upp just detta 

ämne utan att ha använt sig av äldre artiklar som undersöker samma ämne, och på så 

sätt lett till att denna artikel kunde handla om just det ämne som den gör. 

 

Orsakssambanden i denna artikel grundas i människor som använder sig av telefoni, 

om de ringer, kopplar upp sig på Facebook eller liknande. Australiens regering har 

tidigare kunnat använda sig av denna information i jakt på att förhindra, enligt 

regeringen själva, terrorister eller andra grova brott, men den nya lagen tvingar nu 

telefonbolag att lagra denna information. Detta har lett till stora debatter i Australien, 

huruvida det är ett hot mot privatlivet eller om det är säkert att lagra information om 

invånarna på det här sättet. När denna kritik når regeringen så kommer de med 

undanflykter, bland annat att det är ett måste för att kunna stoppa terrorister, men 

informationen som Edward Snowden läckte bevisar att ingen terroristhandling har 

kunnat förhindras med hjälp av denna typ av insamling av metadata, vilket i sig leder 

till ny kritik mot denna typ av övervakning. 

 

8.2.4. Artikel 4: US stop bulk phone data - congress law expires 
 

Tematisering 

 

1. Protagonist/Antagonist 

Regeringen som karaktär har alltid spelat två olika roller inom narration: protagonist 

och antagonist. Protagonist är den som löser konflikter med andra länder genom 

diplomati eller tvångsmakt, där USA, som räddade Europa från Nazi-Tyskland, ses 

som ett exempel. Antagonist är det styre som för en diktatur eller framför bevakning 

och träder in i samhällets privatliv. I denna artikel kan man, som beskrivits tidigare, se 

regeringen som en antagonist då de motsätter sig invånarnas privatliv genom 

övervakning av deras telefoner.  
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2. Makt 

Maktstrukturen som har funnits sedan tidigare har blivit bruten då kongressen inte kan 

komma överens för att fortlöpa en lag, som har strukturerat en del av deras makt när 

det kommer till övervakning. Den symboliska makten som USA:s regeringar har blir 

inte densamma då de själva inte kan samlas för visa denna form av makt, på så sätt ser 

vi att den symboliska makten är hotande. På samma sätt som den politiska makten, 

som är en central del i denna maktstruktur, inte är lika självklar längre. Den politiska 

makten handlar bland annat om att kunna regera som ett styre för en stat, det vill säga 

en regering, vilket kongressen har, dock har de i detta fall fallerat med att upprätthålla 

både den politiska makten samt den symboliska makten. 

 

3. Normbrott 

I ”US stop bulk phone data - congress law expires”, står det att Snowden har bevisat, 

genom den information han läckte från NSA, att denna form av övervakning av 

telefoner och internet etc. inte har förhindrat några terroristattentat, som är ett av 

argumenten till att lagen ska bestå. Baserat på detta ser man kopplingar på att 

kongressen är på två olika sidor när det kommer till ett offentligt lagförslag om 

övervakning. Man kan spekulera om Snowden har haft en del i att detta förslag just nu 

inte kan gå igenom på grund av de skilda åsikterna, och om detta förslag om fortsatt 

övervakning via telefoner hade gått igenom om Snowden inte hade avslöjat 

övervakningshemligheterna. Det vi dock vet är att kongressen är medveten av kritiken 

som kan riktas mot regeringen ifall förslaget går igenom, vilket är ett normbrott. 

 

4. Flykt & Revolt 

Genom att tematisera revoltens händelseförlopp kan man se följande i artikeln; 

regeringen, som nu jagar Snowden, har stött på problematik i att förnya den lag som 

Snowden ansåg vara oetisk, då kongressen är delad i frågan. Hälften tycker det är 

kränkande för medborgarna och den andra hälften tycker att det är en viktig del i 

bekämpningen av terrorism. Denna uppdelning av kongressens åsikter är ett resultat, 

av artikeln att döma, den information som Snowden avslöjade från NSA, som bevisar 

att övervakning av USA:s invånare inte har hjälpt i motverkandet av terrorister. Detta 

motbevisar den ena halvan av kongressens argument. På detta sätt ser man att 
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Snowden är protagonisten i denna artikel och regeringen/NSA är antagonisten, och 

ändringar i maktstrukturen har skett efter protagonistens handlingar, alltså avslöjandet 

av NSA:s övervakningsmetoder. 

 

5. Orsak & Samband 

Idag har internet, telefoner, satelliter och fler former av teknik gjort den rådande 

övervakning som det västerländska samhället använder sig av, en form av 

övervakning där medborgare och samhället i sig hjälper till genom att observera 

varandra, något som tidigare har nämnts som synoptikon. Regeringar har använt 

denna form av övervakning som sedan har skapat nya anpassningar efter Snowdens 

avslöjande, en ny form av synoptikon där samhället bevakar och kritiserar regeringar 

med hur den använder sig av tekniken som existerar idag. På detta sätt kan man se hur 

texten förändras, då den nya texten är anpassad för både medborgare och regering när 

det kommer till övervakning. 

 

Utifrån denna artikel baseras början på den kausalitet som skedde i och med 

avslöjandet av NSA:s övervakningsstrategier. Avslöjandet bevisar att NSA inte har 

någon form av framgång på att avvisa terroristattentat med hjälp av övervakning som 

tillgås, som lagen i artikeln säger enligt dokumenten som har blivit offentliga. På detta 

sätt har det skapats en kedja av händelser som gör att idag kan inte kongressen 

komma överens om lagen ska fortlöpa eller inte. Händelseförloppet efter avslöjandet 

skapade en stor uppmärksamhet i media och det riktades vass kritik till NSA och 

deras övervakning, något som då uppmärksammades av allmänheten. Idag är världen 

medveten om vilka metoder regeringar använder för att övervaka, och det riktas stor 

kritik till dessa genom olika typer av forum och media. På detta sätt har kongressen 

blivit tvådelad genom åsikterna om denna metod av övervakning, vilket kan leda till 

att lagen om övervakning av telefoner kan tas bort i USA. 

 

8.3. Resultat 
 

I filmerna tematiseras makt genom att antagonisten använder sig av tvångsmakt via 

symbolisk makt genom övervakning med hjälp av panoptikon. I 1984 är det en Big 

Brother som övervakar och kontrollerar alla invånare med hjälp av tv-skärmar och 
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censur av nyheter, och på liknande sätt använder sig antagonisterna i The Matrix sig 

också av ”symbolisk tvångsmakt”, men de har istället byggt ett datorprogram som 

fungerar som en simulerad verklighet för alla människor. I The Matrix övervakar de 

med total tvångsmakt, då människorna inte kan vara medvetna om att de blir 

kontrollerade i varje detalj. I The Hunger Games har antagonisterna, det vill säga 

huvudstaden, också mycket symbolisk makt. Landet är indelat i distrikt, och så 

kallade peace keepers finns överallt för att hålla ordning. I arenan där Hungerspelen 

äger rum så finns det däremot kameror och övrig komplicerad teknologi som 

dokumenterar allt, då det är ett tv-program, detta kan också liknas med Big Brother i 

1984. En annan likhet mellan dessa tre filmer är det faktum att samtliga antagonister 

använder sig av teknologi för att göra denna övervakning möjlig. 

 

Denna ”symboliska tvångsmakt” hittas också i analysen av artiklarna. Antagonisterna 

är i samtliga fall de som övervakar, i många fall regeringar som övervakar med hjälp 

av olika lagar. Artiklarna beskriver hur samhället reagerat negativt på denna form av 

övervakning, och att efter Snowdens avslöjande av NSA:s metoder, så har många 

blivit mer medvetna om denna typ av övervakning och insamling av metadata. Detta 

är en politisk makt, alltså den symboliska makt då politikerna valts av invånarna, 

blandat med en tvångsmakt då de, efter att ha blivit utvalda, bestämmer över lagar 

som till exempel lagar angående övervakning. Även om samhällsstrukturen, som den 

ser ut idag, skiljer sig från filmerna, då vi inte lever i en dystopi, så ser vi en skildring 

genom artiklarna som har liknande element som filmerna. Likt filmerna så skildras 

övervakning i artiklarna som ett problem, något negativt då, till exempel artikeln 

”Facebook tracks all visitors, breaking EU law,” konstrueras som en varningstext och 

förmedlar det till läsarna. ”New data world order: Government can read every 

Australian like an open book” beskriver hur Australiens regering har full kontroll 

genom panoptisk övervakning, och antyder på att detta är något negativt via citat som 

“the question for all Australians is whether they are happy with being an open book.” 

(www.theguardian.com). 

 

De mönster som syns här är att kontroll och övervakning sker genom alla former av 

makt, något som invånare och samhället har skapat själva genom att använda de nya 

medier som existerar i våra hem. I filmerna framhävs övervakningen som panoptisk, 
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vilket NSA, regeringar och Facebook i viss mån försöker eftersträva; en totalkontroll 

över hur vi ska agera, reagera och kontrolleras, och där en övervakare ser alla. 

Facebook använder sig, likt filmen 1984, av anpassade nyheter, eller i Facebooks fall 

anpassade annonser genom cookies. Det är Facebooks användning av ”new media”, 

att konvergera gamla annonser med internet, som skapar kontroll och övervakning 

genom symbolisk makt hos användarna, men även hos de andra internetanvändarna 

som inte har Facebook men som använder sidor där Facebook övervakar med hjälp av 

cookies. 

 

Edward Snowden fick mycket symbolisk makt efter avslöjandet, och ses, med 

narrativa termer och karaktärsbeskrivning, som “The Hero”. Han kan jämföras med 

samtliga protagonister i filmerna, då de alla bryter mot normer och maktstrukturer, för 

att de anser att de är fel, och bryter mot normerna av etiska dilemman då de strävar 

efter sina mål i klassiska ”vem vinner” narrativ. Detta gör i samtliga fall, utom i 1984, 

att protagonisterna tvingas fly följt av att en revolt sker och normerna förändras eller 

börjar förändras från panoptikon till synoptikon. 

 

Den sociala praktiken, sker enligt den kritiska diskursanalysen på ojämna 

maktförhållanden och på så sätt fastställs det att maktsamhället styrs av regeringar och 

stater med syftet att försöka kontrollera så mycket som möjligt och förhindra 

brottslighet samt terrorism. Genom att titta på det narrativa resultatet syns det hur 

maktstrukturen är och hur den förändras. Varningar, ändringar inom den politiska 

makten och privatföretag så som Facebook beskrivs av The Guardian som 

maktskiften från panoptikon till ett komplext synoptikon där kritiken från samhället 

påverkar mer än någonsin makthavarnas symboliska makt. Genom att titta på det 

narrativa resultatet syns det hur maktstrukturen ser ut idag och vad den kommer 

ändras till. Varningar om hur vi övervakas och ändringar inom den politiska makten 

och privatföretag så som Facebook samt samhällets förståelse om övervakning 

beskrivs av The Guardian som maktskiften från panoptikon till ett komplext 

synoptikon där kritiken från samhället påverkar mer än någonsin makthavarnas 

symboliska makt. Maktens panoptikon konvergerar med samhällets synoptikon vilket 

betyder att makthavarna använder sig av samhällets bruk av ”new media” för 

övervakning men får även kritik tillbaka tack vare samma teknologi. Om man ser till 
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makt så är Panoptikon alltid överlägset synoptikon, men genom synoptikon kan den 

vanliga människan påverka minskningen av den makten genom allmänhetens 

uppmärksammande på övervakning. Genom synoptikon är vi medvetna om den 

övervakning som sker via panoptikon, men vi kan själva inte genom synoptikon, 

utöva panoptikon på de institutioner som använder övervakning som makt idag. 

 

8.4. Sammanfattning av resultat och svar på frågeställningarna 
 

Hur tematiseras narrativ i filmerna och artiklarna? 

I filmerna respektive artiklarna så speglas antagonisterna som de som övervakar och 

därmed har makten. Protagonisterna speglas däremot som de som blir övervakade och 

därmed maktlösa inom ämnet. Dock bryter protagonisterna mot de normer som finns 

samt de maktstrukturer som är uppsatta, och tar på så sätt symbolisk makt från 

antagonisternas så kallade “symboliska tvångsmakt”. I majoriteten av narrativen som 

skildras genom artiklarna och filmerna, så bidrar dessa normbrott till att protagonisten 

måste fly, och därefter sker en revolt som ändrar de rådande maktstrukturerna. 

 
Hur framställs övervakning och kontroll i texternas narrativ? 

Användandet av övervakning och kontroll sker av regeringen, och skildras som 

antagonister då en så kallad “symbolisk tvångsmakt” skapas, där samhället blir 

påtvingad den övervakning som sker via ”new media” idag. I det valda materialet 

syns den kritik som riktas mot övervakning och kontroll. Detta är en utveckling av 

makt som sker i samband med utvecklingen av ”new media”. 

 
På vilket sätt visar den narrativa analysen hur maktskiften sker, till följd av 

övervakning genom ”new media”. 

 

Maktskiftena utmärker sig genom den kritik regeringar, stat och stora företag fått utstå 

genom deras metoder att övervaka, detta med hjälp av informationen Edward 

Snowden läckte från NSA. På det här sättet har samhället skapat sig en röst som 
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kritiserar makthavarna och deras panoptikon. När samhället har detta utrymme att 

kritisera skapas synoptikon, vilket leder till förändring i maktstrukturerna.  
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9. DISKUSSION 
 

Undersökningen av det empiriska material som låg till grund för denna analys, visade 

sig passa den narrativa analysmetoden bra. Vi kom fram till att flera liknande mönster 

existerar mellan filmernas respektive artiklarnas protagonister, fiktion respektive 

verklighet. Genom artikeln om Edward Snowden kunde dessa mönster få 

sammanhang, och karaktärsbeskrivningen fick därmed en röd tråd. Filmerna är av 

dystopisk genre och är fiktion, artiklarna däremot skildrar verkligheten som den ser ut 

idag, men mönster mellan dessa finns hur normbrott skapas när “symbolisk 

tvångsmakt” går över styr. Karaktärerna utgör en stor del av narrativ, och 

berättelserna byggs på dem. Därför var karaktärskapande en väsentlig del i vårt sätt att 

analysera, och makt likaså. Anledningen till valet av makt som en del av den narrativa 

analysen, är att det är skildringarna av makt hos karaktärerna, som gör att vi kan se 

vilka de är, samt vilka som är protagonister och antagonister. Detta ledde till att vi 

kunde bevisa att symbolisk makt är viktig i vårt moderna samhälle. Ett exempel på 

detta är hur användare av sociala medier hävdar sig genom “incheckningar” på 

populära ställen, de skriver om sina liv i statusar och lägger upp bilder på vad de gör 

etc. På detta sätt ökar deras symboliska makt, och vår tanke med denna uppsats var att 

företag, regeringar och stater gör det samma. Genom dessa tankar kom vi även fram 

till att det finns en ny version av tvångsmakt som inte innehåller militära eller 

våldsamma hot, som Thompson (2001) beskriver det, utan snarare ett tvång av att bli 

övervakad vare sig man vill eller inte. Detta har skapat en sorts blandning av 

symbolisk makt och tvångsmakt, som vi fann väldigt intressant under analysens gång. 

 

Genom att använda kausalitetens och intertextualitetens grundtankar, kunde vi 

undersöka det vi i analysen kallar Orsak & Samband. På så sätt hittade vi mönster i 

empirin av hur texter är baserade på tidigare texter, oavsett om den tidigare texten är 

film eller nyhetsartikel, så länge de har samma narrativa uppbyggnad. Detta gjorde det 

även möjligt för oss att förstå varför saker som tidigare skett, har lett fram till hur 

övervakning i ”new media” ser ut idag, samt hur och varför kritik riktats mot detta. 

 

Resultatet av den narrativa analysen är delvis baserat på Faircloughs tredje nivå i sin 

tredimensionella modell, den sociala praktiken, och det vi kom fram till är att makt är 
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det som skildrar social praktik i det här sammanhanget, närmare bestämt symbolisk 

makt. På detta sätt visar vi hur den “symboliska tvångsmakten” är panoptikon, och 

samhället i sig, som använder sig av ”new media”, under denna sorts makt, är 

synoptikon, och att de genom synoptikon får en egen symbolisk makt. Vi förväntade 

oss att i resultatet komma fram till att panoptikon har ändrats helt och hållet till 

synoptikon, vilket visade sig att inte stämma, då panoptikon och synoptikon existerar 

tillsammans, något som även Mathiesen (1997) skriver i ”The Viewer Society”. Av 

samma princip menar även David Lyon (2004) att dessa samarbetar, men han anser att 

det är synoptikon som möjliggör panoptikon. I denna analys har det kommit fram att 

ny teknologi som möjliggör ”new media”, gör att synoptikon blir en 

kontrollmekanism som samarbetar med panoptikon. Dock anser inte vi att det är 

synoptikon som gör panoptikon möjligt, som Lyon (2004) påstår, utan tvärtom. Det är 

”new media” som har gjort det möjligt för samhällets symboliska maktförhållanden 

att se ut som de gör idag, då det är den tekniken som gjort att regeringar och företag, 

ex. Facebook, fått tillgång till symbolisk/ ”symbolisk tvångsmakt”, men även det som 

gett invånarna sin symboliska makt. Därför har det även lett till att det vi trodde vi 

kunde komma fram till, att panoptikon gått helt över till synoptikon, inte stämde helt, 

då dessa två är olika former av kontroll, som ändå samexisterar med ”new media” 

som gemensam nämnare. 

 

9.1. Vidare Forskning 
 

I ett tidigt skede var analysmetoden meningen att gå mot kritisk diskursanalys men vi 

insåg senare att det empiriska materialet är otillräckligt för att kunna göra den rättvisa, 

samt att det inte går att göra en så pass omfattande analys på c-uppsatsnivå. Därför 

vill vi rekommendera ett större empiriskt material för att göra en kritisk diskursanalys 

(KDA) av denna problemställning. I denna uppsats har vi istället använt KDA som 

teori för att kunna titta på resultatet ur ett samhällsperspektiv, men en mer djupgående 

kritisk diskursanalys, gärna genom Faircloughs tredimensionella modell, är att 

rekommendera i fortsatt forskning. Genom en kritisk diskursanalys på detta problem, 

skulle man som forskare kunna komma fram till stora framgångar om hur 

övervakning genom användandet av ”new media” framställs idag, genom att hitta 

mönster och undersöka maktskiften och maktstrukturer i dagens samhälle, samt 
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ifrågasätta dessa på ett mer kritiskt sätt än vad vi haft möjlighet att göra i denna 

analys. 

	  

	   	  



	   54	  

KÄLLFÖRTECKNING 

Litterära källor: 

 
Bal, M. (2009). Narratology: introduction to the theory of narrative. (3. ed.) Toronto: 

University of Toronto Press. 

Best, K. (2010). Living in the control society: Surveillance, users and digital screen 

technologies. International journal of Cultural studies, 13(1), s. 5-24. doi: 10. 

1177/1367877909348536 

Castells, M. (2001). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, 

Nätverkssamhällets framväxt. (2., rev. och utvidgade uppl.) Göteborg: Daidalos. 

Ekström, M. (red.) (2008). Mediernas språk. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Ekström, M. & Larsson, L. (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. (2. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. New 

York: Routledge. 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. (3., [bearb.] uppl.) Göteborg: 

Daidalos. 

Jenkins, H. (2012). Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar. (2. 

uppl.) Göteborg: Daidalos. 

Kunkel, B. (2008). Dystopia and the end of politics. Dissent, 55(4), s. 89-98. doi: 

10.1353/dss.2008.0072 

Lindgren, S. (2009). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. (2., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Lyon, D. (1994). The electronic eye: the rise of surveillance society. Oxford: Polity. 

Mathiesen, T. (1997). The viewer society: Michel Foucault’s ’Panopticon’ revisited. 

Theoretical Criminology. 1(2), 215-234. 



	   55	  

Siapera, E. (2011). Understanding new media. London: SAGE. 

Sundstedt, K. (2005). Att skriva för film. (2. tr.) Stockholm: Ordfront.  

Thompson, J.B. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos. 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Zollitsch, J. (2004). Att skriva TV-manus: konsten att få ditt projekt från idé till TV-

rutan. Stockholm: Redaktionen. 

	  

Elektroniska källor: 
	  

Andrejevic, M. The work of watching one another: Lateral surveillance, risk and 

governance. Surveillance & Society, 2(4), s. 479-497. http://www.surveillance-and-

society.org/articles2(4)/lateral.pdf 

Farrel, P. (2015, March 26). New data world order: Government can read every 

Australian like an open book. The Guardian. Hämtad från 

http://www.theguardian.com/australia-news/2015/mar/26/new-data-world-order-

government-can-read-every-australian-like-an-open-book 

Gibbs, F. (2015, March 31). Facebook ’tracks all visitors, breaching EU law’. The 

Guardian. Hämtad från 

http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/31/facebook-tracks-all-visitors-

breaching-eu-law-report 

Greenwald, G., McAskill, E & Poitras, L. (2013, June 11). Edward Snowden: The 

whistleblower behind the NSA surveillance revelations. The Guardian. Hämtad från 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-

surveillance 

Gärdenfors, P. (u.å.). Kausalitet. I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kausalitet 



	   56	  

Sundblad, Y. & Jörnmark, J. (u.å.). Internet. I Nationalencyklopedin. Hämtad 14 april, 

2015, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internet 

The Guardian. (2015, March 23). US stop bulk data: Congress law expire. The 

Guardian. Hämtad 14 april, 2015, från http://www.theguardian.com/us-

news/2015/mar/23/us-stop-bulk-phone-data-congress-law-expire 

 

	  

	   	  



	   57	  

BILAGOR 

Tydligare beskrivning av artiklarna i materialet 
 

Edward Snowden – Whistleblower 

 

Artikeln bekräftar att det Edward Snowden som är visselblåsaren av NSA:s hemliga 

dokument. Detta avslöjar The Guardian på Snowdens egna begär. Artikeln berättar 

om Snowdens bakgrund och hur han fick jobbet inom NSA:s organisation på Hawaii, 

Snowden förklarar hur han, efter ha jobbat för CIA, började misstro den amerikanska 

regeringen och inse att regeringens tillvägagångssätt att övervaka och rekrytera källor 

gjorde mer ont än gott i världen. Som analytiker hos NSA beskriver Snowden att det 

är väldigt få tillfällen som hjälper med denna form av övervakning och att i slutändan 

det ser mer ut som maktmissbruk. Snowden fortsätter att förklara att han sökte efter 

ledare inom denna form av problematik under tiden han jobbade åt NSA och 

hoppades på att den nyvalde presidenten (2008) Barack Obama skulle förse med 

ändring, vilket blev raka motsatsen. Obama valde att förstärka övervakningsstrategier 

inom landet. Snowden förklarar då att han själv valde att agera i tron på att missbruket 

av denna makt skulle minska. The Guardian skriver att han reste till Hong Kong med 

dokumenten för att sedan avslöja detta med hjälp av The Guardian. I artikeln säger 

Edward Snowden följande; “ "The government has granted itself power it is not 

entitled to. There is no public oversight. The result is people like myself have the 

latitude to go further than they are allowed to.”  

 

New data world order – government can read every Australian like an open 
book 

 

Handlar om hur Australiens regering kan läsa Australienska invånare som en öppen 

bok, på grund av de digitala spår som de lämnar efter sig. Man kan se vart du var, när 

du var där, samt ifrågasätta varför du ringde den där kliniken? Och vad du gjorde runt 

hörnet där den där mannen blev mördad igår? Den nya lagen i Australien tvingar vissa 

telefonbolag att samla in vissa typer av kommunikationsdata kallat Metadata. Detta är 

information om vem du ringde, vem du mailade och vart du var samtidigt, vilken typ 

av enhet du använde och hur du var uppkopplad till internet. Denna typ av 
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telefonövervakning har tidigare varit tillgängligt utan att behöva fullmakt för att 

undersöka det. Detta har öppnat upp för en enorm debatt angående privatlivet. De tre 

huvudsakliga debattfrågorna är huruvida det är rimligt att samla information på detta 

sätt från varje invånare under två år, huruvida det är rimligt att få tillgång till den här 

informationen utan fullmakt, och huruvida - om informationen lagras - om det 

kommer ske på ett säkert sätt. Polisen och andra statliga organ kan enkelt maila Apple 

och be om IP-nummer från olika enheter, och dessa kan leda dem direkt till bland 

annat Facebook eller Gmail. Därifrån kan de få information men alla företag delar inte 

med sig, eller delar bara den informationen i vissa fall. 

 

När regeringen kritiseras angående detta, av journalister med flera, så använder de två 

effektiva vägar för att skaka av sig kritiken. Först så skapar de rädsla för terrorism och 

andra seriösa brott som till exempel sexuella brott mot barn, som länge setts som en 

effektiv strategi. Den andra vägen är en nyare strategi som handlar om att lugna 

medborgarna genom att säga att dessa nya förändringar inte är en så stor sak, och att 

man kan undvika denna form av övervakning om man vill. Det andra argumentet har 

övertygat några journalister, delvis de som redan är nöjda med hur ändringarna kan 

relateras till deras yrke. 

 

Kostnaderna för denna nya form av övervakning är fortsatt ett mysterium. Man 

ifrågasätter i artikeln huruvida regeringen kommer bidra eller om det kommer utgöra 

en kostnad för konsumenterna Artikeln ifrågasätter slutligen huruvida Australiensarna 

kommer vara lyckliga med att vara en öppen bok. 

 

Facebook tracks alla visitors – breaching eu law report 
 

Den belgiska dataskyddsfirman har kommit fram till att Facebook kan spåra 

användare av internet med och även utan medlemskap på det sociala mediet inom EU 

vilket bryter EU-lagen angående övervakning. Forskare från Centre of 

Interdisciplinary Law and ICT (ICRI) och The Computer Security and Industrial 

Cryptography department (Cosic) på University of Leuven har kommit fram till detta 

och menar att användare blir spårade utan deras godkännande. Problemet som 

upplyses är att Facebook har lagt till sin “gilla-knapp” på över 13 miljoner olika 
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webbsidor där även regeringar och hälso-organisationer ingår. På detta sätt kan de då 

genom “cookies” (en plug-in för spårning som webbsidor använder sig av) se om en 

person besöker sidorna där de är involverade oavsett om personen i fråga är medlem 

på facebook eller inte och för att besöka dessa sidor behövs ej medlemskap eller 

annan integration med Facebook och anledning av detta är för att kunna skräddarsy 

reklam till internetanvändaren. 

 

Det är således något som bryter om EU-lagen som säger att ifall cookies ska användas 

måste användaren bli meddelad det första gången personen besöker sidan. Enligt 

Artikel 29 i EU:s lagar så har det rätten att använda dessa cookies i så kallade 

“session-cookies” men med premisserna att man är inloggade eller medlem på det 

specifika mediet. Dessa session-cookies går sedan ut när användaren stänger sin 

webbläsare eller dator och detta fall görs det inte från Facebooks sida. I artikeln 

skriver Samuel Gibbs ett uttalande av Brendan Van Alsenoy från ICRI; ”Facebook 

cannot rely on users’ inaction (ie not opting out through a third-party website) to infer 

consent. As far as non-users are concerned, Facebook really has no legal basis 

whatsoever to justify its current tracking practices.” (theguardian.com). 

 

US stop bulk phone data – congress law expire 

 

Amerikanska underrättelsetjänster kommer inte att kunna använda telefoner som 

används inom USA för övervakning efter 1a juni om inte kongressen väljer att 

förlänga lagen som ger godkännande att titta över samtal och dess längd men inte 

innehållet. National security agency (NSA) fick mycket kritik efter det kontroversiella 

avslöjandet från Edward Snowden som avslöjade att NSA använda väldigt mycket 

metadata från telefoner för övervakning. Enligt artikeln har kongressen inte kommit 

till ett beslut om att förlänga lagen eller inte då åsikterna är delade. Vissa i kongressen 

säger att det är kränkande mot medborgarnas frihet att behålla lagen, andra anser att 

det är ett viktigt verktyg i kriget mot terrorism. Experter inom lagen har gett förslag 

om att underrättelsetjänsten för utländsk övervakning kan hitta sätt att “ta över lagen” 

dock har detta dementerats från administrationen i Vita Huset som säger att det är upp 

till kongressen att ta ett beslut trots att de tidigare har sagt att denna teknik att samla 

metadata från telefoner har hjälpt deras krig mot terrorism. Någonting som senare 
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blev dementerat från Edward Snowden som släppte NSA-dokument som bevisar att 

ingen terroristattack har kunnat stoppas med hjälp av samling av metadata från 

telefoner inom landet. 

 

Tydligare beskrivning av filmerna i materialet 
 

The Matrix, 1999 

 

The Matrix är en film om en datorsimulerad värld (The Matrix) där egentänkande 

maskiner håller människor fångade utan deras vetskap, för att generera energi. Några 

få har hittat en väg ut ur The Matrix och kämpar nu mot skaparna AI i en dystopisk 

framtid. Huvudkaraktären Neo är fast i The Matrix utan hans vetskap, Morpheus som 

har tagit sig ut ur Matrix är bestämd på att frita Neo från The Matrix på grund av en 

profetia som säger att Neo är den utvalda och ska ge fred mellan maskinerna och 

människorna. Tillsammans med andra som har rymt från den datasimulerade världen 

går de in i The Matrix igen för att bekämpa den simulerade världen maskinerna har 

skapat efter att människorna förlorade mot dessa i ett kärnvapen krig och blev 

förslavade i The Matrix. Neo inser efter att ha kämpat mot ”Agenterna” i The Matrix 

som ska vakta programmet att han inte behöver göra som programmet vill och att 

allting bara är koder. Genom att kunna förgöra agenterna bevisar Neo att han är den 

utvalde. The Matrix handlar om totalitär övervakning där maskinerna ser allting och 

använder människorna som bränsle för överlevnad och för att kunna kontrollera dessa 

människor sätter dem i den simulerade världen.  

 

The Hunger Games, 2012 

 

Filmen The Hunger Games, som handlar om ett framtida dystopiskt samhälle där ett 

land delats upp i 13 delar, huvudstaden, Panem, som kontrollerar 12 olika distrikt med 

hjälp av vakter, så kallade peace keepers, och övervakningskameror. På grund av ett 

tidigare krig som nästan utplånade alla invånare i landet, måste två barn från varje 

distrikt kämpa om liv eller död på en arena som Panem har märkt ut, där endast en 

kommer levande ifrån, för att påminna distrikten om hur det går om man försöker 

göra uppror mot huvudstaden. Huvudpersonen Katniss kommer från distrikt 12, och 
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hamnar i Hungerspelen då hon frivilligt tar sin systers plats. Katniss är duktig på att 

jaga och ger sig ofta ut på huvudstadens land för att jaga mat till sin familj. Hon blir 

en stark deltagare redan från början under den så kallade träningsveckan, och får höga 

poäng när de rankas inför tävlingen. Väl på arenan skapar hon uppmärksamhet då 

hennes vän Rue dör, genom att begrava henne i blommor och göra ett tecken mot 

kamerorna, som bidrar till revolt-handlingar i Rues distrikt, distrikt 11. I slutet av 

filmen så ändrar spelledaren av Hungerspelen de tidigare premisserna som utlovade 

att två spelare kan vinna om de kommer från samma distrikt. Då hotar Katniss 

spelledarna av Hungerspelen med att hon och pojken från samma distrikt, Peeta, 

tänker ta livet av sig själva, med hjälp av giftiga bär, vilket tvingar spelledaren att 

ändra premisserna för hungerspelen, och framstår som maktlös framför Katniss. Detta 

gör presidenten för Panem väldigt upprörd, och han avrättar spelledaren. Filmen 

handlar över lag om totalitär övervakning, kontroll, makt och bibehållande av makten. 

 

1984 (nineteen-eightyfour), 1984 

 

Filmen 1984 handlar ett framtida dystopiskt samhälle där invånarna kontrolleras 

konstant av en Big Brother som finns på tv-skärmar i varje hem, på jobbet och på 

offentliga platser. Regeringen, det styrande partiet, har även propaganda överallt, 

affischer, filmer och även offentliga framträdanden för att styrka sin ideologi. 

Invånarna ser på propagandan med stor entusiasm och följer Big Brother-ideologin. 

De censurerar även nyheter, och speglar ett pågående krig till ett hjältedåd för att 

upprätthålla sin ideologi och framställa Big Brother som en hjälte och räddare. 

Huvudpersonen Winston har sedan länge avskytt regeringens kärlek till lag och 

ordning, och begår så kallade tankebrott, då han ifrågasätter deras ideologi genom att 

skriva ner sina egna tankar i en dagbok, vilket är förbjudet då invånarna inte får 

ifrågasätta någonting. I den här dagboken skriver han även ner sin tro på kärlek och 

syndare, och visar även detta genom att själv synda. Utöver tankebrott så är även 

kärlek förbjuden, den enda kärleken som är tillåten är kärleken till Big Brother. 

Regeringen som styr hjärntvättar invånarna till att inte känna åtrå eller kärlek till 

varandra, istället kallar de varandra för bröder och systrar, och lever därefter. Trots 

detta trotsar en huvudpersonen och en kvinna denna lag då de blir kära i varandra. De 

träffas på hemliga platser där Big Brother inte har någon kontroll, men blir till slut 
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upptäckta när de flyttar ihop i en lägenhet, där en Big Brother tv-skärm gömmer sig 

bakom en tavla i sovrummet. Efter att de blivit påkomna blir huvudpersonen, 

Winston, torterad och hjärntvättad med extrema metoder för att sluta begå tankebrott, 

och älska Big Brother. 

	  


