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Abstract 

 

 

Denna uppsats utgör en uppskattning av 1900-tals avantgardistens Guy Debords influenser hos 

samhällsteoretikerns Jean Baudrillards teorier om verklighetens försvinnande, samt huruvida 

man kan finna ett eventuellt svar eller reaktion på Baudrillards teorier hos Debords senare text. 

Vidare är min undersökning baserad på en önskan att sätta dessa bådas teorier i relation till 

den kulturhistoriska kontext de är skrivna inom, och på så sätt uppskatta en bredare förståelse 

för deras teoriers likheter och skillnader. Undersökningen är fokuserad på Debords och 

Baudrillards förhållande till begreppet verkligheten/det verkliga och strukturerad runt tre olika 

texter; Guy Debords Skådespelssamhället och Comments on the Society of the Spectacle, 

publicerade 1967 respektive 1988, samt Simulations av Jean Baudrillard, publicerad 1983. 
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Inledning och syfte 

Med denna uppsats önskar jag studera några av de influenser som kan skönjas av den franska 

avantgardisten Guy Debords idéer hos sociologen Jean Baudrillards teorier. Min intention med 

denna studie är att undersöka argumentet för att både Debords teorier och avantgardistiska 

metoder har haft en stor inverkan på de nya metoder och akademiska tänkande som 

utvecklades hos den franska intellektuella eliten i kölvattnet av 1968 revolten i Paris. Denna 

idéhistoriska och intellektuella utveckling, som kan hävdas ha förändrat en hel generation av 

akademiskt tänkande, har delvis beskrivits inom termen postmodernism – en term som i hög 

grad har blivit tillskriven bl.a. Jean Baudrillards teorier om vår samtida kultur och samhälle.  

Mitt syfte med denna undersökning är därför sätta dessa olika teorier i relation till den 

kulturhistoriska kontext de är skrivna inom, och på så sätt uppskatta en bredare förståelse för 

deras teoriers likheter och skillnader. 

 

Metod 

För att avgränsa min undersökning kommer jag i min analys försöka lägga fokus på Debords 

och Baudrillards teorier i relation till deras diskussioner runt ’verkligheten/det verkliga’. 

Genom en komparativ analys av Debords text Skådespelssamhället (1967) med Jean 

Baudrillards text Simulations (1983), önskar jag diskutera de likheter och skillnader som kan 

identifieras hos de begrepp kring verkligheten/ det verkliga som Baudrillard formulerade 

under 1980-talet i förhållande till de samhällskritiska teorier som Debord formulerade under 

1960-talet. Vidare kommer jag även fokusera min diskussion på huruvida man kan man spåra 

reaktioner, kommentarer eller t.o.m. svar på Baudrillards teorier om verkligheten/ det verkliga 
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i Debords senare text: Comments on the Society of the Spectacle från 1987.  Valet av denna 

metod grundar sig i viljan att komma Guy Debords och Jean Baudrillards välkända teorier om 

verklighetens försvinnande mer in på livet, samt en önskan att identifiera både var man kan 

finna Debords influenser hos Baudrillard och var deras idéer uttryckligen skiljer sig inom 

dessa texter.  För att försöka att förstå de eventuellt olika ståndpunkterna som de presenterar 

kommer jag även att relatera deras teorier till 1980-talets kulturella och ekonomiska situation. 

 

Jag vill understryka att på grund av valet av metod kommer denna undersökning att innehålla 

en hel del citat från de texter jag fokuserar min diskussion på. Dessa citat kommer att få stå i 

de språk jag har läst dem, vilket är antingen svenska eller engelska. Så någon fri översättning 

kommer därmed inte göras.  

 

Förutom genom en djupare studie av de texter som jag redan nämnt, kommer min analys av 

dessa texter huvudsakligen att stödjas och diskuteras i relation till de teorier som presenterats 

av Sadie Plant i hennes text The Most Radical Gesture: The Situationist International in a 

Postmodern Age, The Postmodern Turn av Steven Best och Douglas Kellner, Guy Debord av 

Anselm Jappe samt idéer presenterade av Astrid Vicas i texten ”Reusing Culture-The Import 

of Detournement” från The Yale Journal of Criticism 11.2 381-406.  

 

Disposition 

Inledningsvis kommer jag att med en kort presentation av Guy Debords och Jean Baudrillards 

kontexter och generella influenser skapa övergripande introduktion till deras intellektuella och 

idéhistoriska sammanhang. Fortsättningsvis kommer jag att med en komparativ analys först 

redogöra för de likheter och skillnader som jag finner hos de respektive texterna 

Skådespelssamhället och Simulations, både hos specifika uttryck och mer övergripande teorier 

angående verklighetens försvinnande. Vidare kommer jag med att diskutera eventuella svar 

och reaktioner på Jean Baudrillards idéer om verkligheten hos Guy Debords text Comments on 

the Society of the Spectacle från 1988. Avslutningsvis kommer jag med min slutdiskussion 

ringa in problematiken med de likheter och skillnader funna hos Debords och Baudrillards 

förhållande till det verkliga och det representerade.  

 

Tidigare forskning 

Intresset för Guy Debords avantgardistiska teorier har under 1990-talet växt inom fransk och 

västerländsk diskurs. Tolkningar och studier av de metoder och mycket komplexa teorier 

uttryckta av Guy Debord har diskuterats och examinerats i en snabbt växande takt inom många 
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olika akademiska områden och vid många olika sammanhang. Man har, som bl.a. Tom 

McDonough och Andrew Husseyn, problematiserat den tidigare synen på Debords ideologiska 

tillhörighet och de tidigare tolkningarna av hans relation till medieteknik och 

masskommunikation. Sadie Plant redogjorde redan under 1980-talet för relationerna mellan 

Debords och Baudrillards teorier om det verkliga i vårt postmoderna samhälle. Debords 

likheter och skillnader till postmodern teori har sedan diskuterats av många kulturkritiker 

under hela 1990-talet, några som jag kommer att relatera min egen undersökning till. Anselm 

Jappe, Steven Best och Douglas Kellner är några av de som dragit många paralleller mellan 

Baudrillards simulerade verklighetsfas och Debords begrepp skådespelssamhället under 1900-

talets senaste årtionde. Min undersökning kommer framförallt att stödja sig på den kritik 

presenterad av Sadie Plant och Anselm Jappe, även om jag kommer uppskatta både Debords 

och Baudrillards teorier i relation till deras kulturella kontext i en något större utsträckning. 

Med min studie önskar jag fokusera på verkligheten/det verkliga som ett utgörande av både 

Debord och Baudrillards mest centrala begrepp, samt basera min redogörelse för detta begrepp 

på en jämförelse av de båda teoretikernas mest namnkunniga texter. Detta för att jag anser att 

verkligheten för den moderna människan är det begrepp som både Baudrillards och Debords 

teorier är baserade på, och de utgör därför en effektiv centralisering vid diskussioner av deras 

teorier i stort. På så sätt vill jag också komma dessa idag kultförklarade teorier närmre. I 

kombination med denna centralisering vill jag även uppskatta deras teorier i relation till den 

kulturella text de är skrivna inom, eftersom både den postmoderna höjdpunkten under 1980-

talet, manifesterad i Baudrillards teorier om verklighetens totala upplösning, och 1990-talets 

hype runt Guy Debord, har idag en potential att ses från ett större avstånd och ur ett mer 

kulturhistoriskt perspektiv. Genom att diskutera dessa teorier i förhållande till den kulturella 

situation som de är producerade inom, önskar jag uppskatta en bredare förståelse för de 

likheter och skillnader som går att finna. 

 

Introduktion och Kontext 

Guy Debord (1931-1994) var aldrig en utbildad akademiker, om en dock mycket beläst. Han 

såg sig själv som en avantgardist och filmskapare, och han skydde sina teorier från att bli en 

del av den "förstelnade" akademiska debatten. Han tillhörde den avantgardistiska gruppen 

Internationale situationniste.  Det var en politisk-estetisk rörelse som formades i Paris under 

tidig efterkrigstid och upplöstes under 70-talet.  Under dessa år hade rörelsen många olika 

medlemmar som både kom och gick, men bestod i slutändan endast av dess kärna, grundaren 

Guy Debord, och hans mycket senare tillkomne vän, Sanguinetti.  
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Situationisterna såg sig själva som både en motrörelse och arvtagare till den tidigare franska 

mellankrigstidens avantgarde rörelser, såsom surrealisterna, samt deras samtida filosofiska 

rörelse existentialismen, som nu i efterkrigstid hade etablerats i Paris finare delar och 

accepterats av de franska akademierna.  

Denna syn var etablerad i både situationisternas starka kritik och negation av dessa 

avantgarderörelser och filosofiska teorier, samt även som direkta influenser till 

situationisternas utveckling av deras egna samhällsteorier, kulturella produktion och 

konstnärliga uttryck.   

 

Från att under tidigare årtionden mest diskuterat situationisterna som en av de många 

traditionellt marxistiskt inspirerade wild-cat rörelserna under 68-revolten, så har man under 

90-talet utvecklat en argumentation för hur både deras radikala idéer och avantgardistiska 

metoder kan skönjas inom de franska post-strukturella och postmoderna ifrågasättande av det 

traditionella akademiska institutionerna och dess etablerade tänkande. I många av de texter 

från 70 och tidigt 80-tal som diskuterat den franska efterkrigstidens intellektuella debatt har 

man nämnt Guy Debord och Situationisternas teorier och metoder mycket lite, eller inte alls, 

och framförallt har deras påverkan på den nya franska vågen av intellektuell radikalism och 

ifrågasättande varit mycket frånvarande under denna tid. Däremot har det under hela 90-talet 

och fram till idag publicerats en hel uppsjö av tolkningar, spekulationer och diskussioner i 

relation till deras metoder och komplexa teorier.  På så sätt har man idag uppgraderat bl.a. 

Debords teorier som en stark influens hos den nya kritiska diskurs och idéhistoriska milstolpe 

som utvecklades i 68-revoltens fotspår. En utveckling som visats skapa ett genombrott för nya, 

mycket radikala och fritänkande akademiska och filosofiska metoder och idéer.  

 

Debords samhällsteorier uttryckta i Skådespelssamhället är en välkänd inspirationskälla till 

Baudrillards teorier om verklighetens försvinnande, och har även blivit erkänd som detta av 

Jean Baudrillard själv.1 De var båda inspirerade av samhällsteoretikern Henri Lefevbre och 

deras diskussioner kan i mångt och mycket sättas i relation till dennes teorier om den moderna 

kulturens vardag och den verklighet den producerar. Vidare kommer det båda ursprungligen 

från den marxist materialistiska traditionen.  Jean Baudrillard studerade sociologi under Henri 

Lefebvre och har beskrivits som bl.a. media-teoretiker, kultur-teoretiker, sociolog och filosof. 

Han är starkt förknippad med den postmoderna/post-strukturalistiska skolan. Han är mest känd 

för sina begrepp ”hyperreality” och ”simulations” och hans teorier är relaterade till den 

postmoderna teorins utmärkande diskussioner runt vårt moderna samhälles produktion och 

 
1 Appignanesi, R. Ed. (1996) Introducing Baudrillard. Cambridge: Icon Books 



 6

                                                

konsumtion av tecken, koder, konstruerad mening och kritik av modernismen. Detta 

akademiska fält utvecklades till stor del efter 68-revolten i Frankrike. Han har med andra 

franska teoretiker såsom Lyotard, Guattari, Deleuze, Derrida och Lacan, fått stå som modell 

för den postmoderna kritiken av modernismens teoretiska grunder och metoder.  Han har haft 

en stor inverkan på konst och media teori under 80-talet och har därför uppnått statusen som 

intellektuell kultfigur.2   

 

 

Både Skådespelssamhället och Simulations är korta texter på ca 100 – 150 sidor. De har en 

personlig jargong som är båda mycket förföriska men av olika anledningar. De är också 

ganska komplexa texter som man ibland upplever som en aning paradoxala i sin teoretiska 

diskussion, men de öppnar därför också upp till bredare mer mångfacetterade tolkningar.  

Debord kan ha ett lite tråkigare och torrare språk men de han uttrycker är alltid komponerat av 

passionerade åsikter, framfusig styrka och den förför med sin tro på en ny verklighet, alltid 

levererat med ett inspirerande självförtroende.  

Baudrillards uttryck är svalare, mindre passionerade, men otroligt vackert komponerat. Ett mer 

poetiskt språk, med ord och meningsuppbyggnader som om det var hämtat från science-fiction 

genren talar han om världens undergång och historiens slut. Som en nostalgisk klagosång med 

ett språk lånat från framtiden. Därför upplever man hans text som en beskrivning av framtiden 

och inte samtiden, med denna tanke som underlag blir hans text mycket skrämmande och 

förförisk.  

Tilläggas skall att de är båda mycket franska i sitt uttryck och är därför har översättningarna 

svårt att göra deras komplexa teorier rättvisa hävdas det. De som kan läsa dem på deras 

originalspråk kanske får en mycket annorlunda uppfattning av vad deras teorier uttrycker. Jag 

har läst dem på svenska (Skådespelssamhället), och engelska (Simulations, Comments on the 

Society of the Spectacle). 

 

 
2 Grundberg A. (1990). The crisis of the real (Second Ed). New York: 
Aperture 
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Verkligheten - hur beskrivs den hos Debord och Baudrillard? 

Skådespelssamhället och Simulationerna. 

 

De första paragraferna i Skådespelssamhället kan ses peka på Debords teoriers förhållande till 

verkligheten/det verkliga som han med olika underlag diskuterar igenom hela den fortsatta 

texten. 
 

”I de samhälle där det moderna produktionssättet härskar, ter sig allt liv som en oerhörd anhopning av 
skådespel. Allt som tidigare upplevdes direkt har fjärmats till en återgivning”3  

 

Livet ter sig som en anhopning av skådespel för den moderna människan, d.v.s. inom vårt 

moderna samhälle presenterar sig allt liv för oss endast i representationer som får vara 

substitut för verkliga upplevelser. Innan etableringen av det dominerade Skådespelssamhället 

var upplevelserna direkta, men nu har upplevelsen fjärmats, separerats från den verkliga 

källan.  I paragraf fyra och fem beskriver Debord vidare hur hans definition av Skådespelet 

inte är definitionen av denna samling bilder av verkligt liv som representeras i samhället, utan 

det sociala relationer mellan människor i ett samhälle, vars verklighet förmedlas av bilder. 

Skådespelet är därför, enligt Debord, inte de återgivningar som vi passivt konsumerar, utan 

skådespelet är hans definition av de förhållanden som denna passiva konsumtion skapar. Detta 

sociala mönster har resulterat i att vi lever uttråkade, då vi aldrig aktivt deltar i att producera 

våra egna upplevelser. 

 

Baudrillard börjar sin text Simulations med ett citat hämtat från Ecclesiastes, på engelska 

översätts den till:  

 
“The simulacrum is never that which conceals the truth - it is 
the truth which conceals that there is none.The Simulacrum is true.”4 

 

Baudrillards verklighet existerar inte som en motsats till det representerade utan har här 

utvecklats till en ultimat kollaps mellan källan och referenten. Vi lever i en simulerad 

verklighet, där det verkliga har nu övergått till något som Baudrillard beskriver som 

”hyperreal”. Den sanna verkligheten har totalt slutat att existera, och inom den nuvarande 

simulerade verklighet så refereras inte längre, återges inte längre, någon tänkt sanning utan 

referenterna förhåller sig endast till sig själva. Det finns därmed inte längre en verklighet som 

kan bli varken avslöjad, återspeglad eller funnen. Detta faktum döljs av vår simulerade 

 
3 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos, § 1, s21 
4 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s1 
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verklighet, då det produceras mer och mer representationer av denna simulation. Denna 

reproduktion bibehåller tron på en verklighet för den moderna människan.  

 
 

”No more mirror of being and appearances, of the real and its concept. No more imaginary 
coextensivity: rather, genetic miniaturation is the dimension of simulation ...”5   

 

Hos Baudrillards syn på verkligheten, eller verklighetens totala försvinnande, kan man 

uppfatta starka refereringar till de samhällsteorier som Debord uttrycker i sin text från 1967. 

Idén att det moderna samhällets verklighet döljer den situation vi befinner oss i, är 

representerat hos både Debord och Baudrillards teorier om verkligheten, men hos Baudrillard 

simulerade verklighet döljs bara det faktum att det inte längre alls existerar någon sann 

verklighet någonstans. Denna artificiellt simulerade verklighet måste vi därför leva inom, då 

det inte finns någon motsats eller alternativ till denna situation. Den har blivit vår enda sanna 

verklighet. 

Hos dessa beskrivningar av det moderna samhället finner vi en extremare utveckling av 

Debords diskussion runt skådespelet. Som om vårt moderna samhälle har sedan 1960-talet 

ramlat över kanten till en ny fas, en fas som definieras av fritt flytande bilder och 

representationer. Det samhälle som Baudrillard beskriver i Simulations tillhör 1980-talets 

kulturella utveckling, och han ser den moderna människans uppfattning av verkligheten som 

nu helt absorberat av de tecken, bilder och koder framväxta ur våra moderna 

kommunikationsmedel och digitala reproduktioner. Dessa tecken eller bilder är inte längre 

återgivningar av en verklighet, de är nu lösgjorde från sin referent och från sin materiella bas. 

De cirkulerar fritt runt i varje sfär av vårt moderna samhälle.  Det moderna samhället har hos 

Baudrillard nu övergått till den postmoderna fasen. 

 

I ett samhälle där dess representationer inte längre refererar till någon som helst verklighet 

utan bara till sig själv, har grunden till kritik och reflektion ryckts undan och vi därför är 

oförmögna till att kritisera eller motsätta oss vår egen overkliga situation. Vi har utvecklats 

från ett samhälle där verkligheten en gång fanns, om än gömd och mystifierat, till ett samhälle 

där den inte längre finns - eller behöver finnas. Man kan t.ex. finna den utvecklingen uttryckts 

i detta stycke från Simulations: 

 
“This would be the successive phases of the image: 
-it is the reflection of a basic reality 
-it masks and perverts a basic reality 
-it masks the absence of a basic reality 

 
5 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e) s3 
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-it bears no relation to any reality whatever: it is its own pure simulacrum.”6 
 

Fas tre kan beskrivas som det samhälle som Debord diskuterar i Skådespelssamhället, ett 

samhälle vars återgivningar maskerar det faktum att verkligheten inte längre finnes inom detta 

samhälles ramar. men där det ändå alltid finns en opponent, en verklighet som fortfarande kan 

hävdas finnas som en hemlighet redo att bli avslöjad.  Baudrillard har i sin fjärde fas lämnat 

idén om den "hemliga", "bortglömda", eller "gömda" verkligheten. Vår konsumtion av fritt 

flytande referenter har istället utvecklat en obscen, simulerad verklighet för oss.  

 

Detta tar oss till massmedias roll hos Debords och Baudrillards koncept om verkligheten. 

 

 

Varför? Medias roll hos Debord och Baudrillard 

Man kan hos Baudrillards text uppfatta en väldigt stark fokusering på massmedias inverkan på 

hur den moderna människans verklighet har försvunnit. Hur vår mediakommunikation är 

själva anledningen till den simulerade fas vi befinner oss i. Genom medias tekniska utveckling 

så har våra kommunikationsmedel i 80-talets årtionde fått förmågan att reproducera sig, sprida 

sig och överta all rymd inom vårt samtida moderna samhälle och har på så sätt lyckats skapa 

verklighetens totala kollaps, argumenterar Baudrillard.  

 
 “The real is produced from minaturised units, from matrices, memory banks and command models – 
and with these it can be reproduced an indefinite number of times. It no longer has to be rational, since 
it is no longer measured against some ideal or negative instance. It is nothing more than operational. 
In fact since it is no longer enveloped by the imaginary, it is no longer real at all. It is hyperreal... ”7  

 

Sadie Plant diskuterar hur Baudrillards observerar hur den accelererade reproduktionen av det 

verkliga inom media har tagit oss in i en fas definierad som postmodern, där det som 

representeras inom media har blivit verkligheten för den passiva åskådaren till en sådan 

utsträckning att den är mycket verkligare än verkligheten – den har blivit hyperverklig. Det 

hyperverkliga har uppstått då referenten har tagit rollen som verklighet, och sedan återgivits 

och representerats igen och igen med all vår moderna kommunikations tekniska möjligheter. 

På så sätt står nu den verklighet som är representerad av media för den sanna verkligheten. 

Vårt moderna samhälle är nu så dominerat av massmedial kommunikation av fritt flytande 

tecken, referenter och återgivningar av en simulerad verklighet, att denna passiva upptagning 

av representerade representationer som media och vår populärkultur producerar, förför oss till 

 
6 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s11 
7 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e).s3 



 10

                                                

att tro på en verklighet som för länge försvunnit.(Se också) 8 Baudrillards välkända exempel är 

Disneyland, som han säger döljer verklighetens försvinnande: 

 
“Disneyland  is there to conceal the fact that it is the ’real’ country, all of ’real’ America, which is 
Disneyland. Disneyland is presented as imaginary in order to make us believe that the rest is real, 
when in fact all of Los Angeles and the America surrounding it are o longer real, but of the order of 
the hyperreal and of simulation. “9 

 

  Genom att nöjesfältet presenterar sig som om den vore påhittad, som en representation av 

fiktionen, får den oss att tro på en verklighet utanför dess område, när egentligen allting som 

existerar har kollapsat in i representationen: 

 
”The only weapon of power, its only strategy against this defection, is to reinject realness and 
referentiality everywhere, in order to convince us of the reality of the social…” 10 

 

Man skall komma ihåg att Baudrillards fokus på media och dess förfinade metoder till att göra 

”massan apatisk” (Se också)11 kan ses i relation till det årtionde som han skrev sin text inom. 

Under 1980-talet nådde utvecklingen av, till skillnad mot det innan mycket politiskt -

ideologiska 60 och 70-talet, kulturen runt pengar och yta en ny dimension i det västerländska 

samhället. Denna utveckling manifesterades i yuppi-kultur och högkonsumtion, i kombination 

med att vår massmedia fick en allt större plats i våra liv samtidigt som dess språk blev alltmer 

flyktig och alltmer fragmenterat. Teorier runt televisionen och videokulturens påverkan på vår 

individuella och kollektiva uppfattning av verkligheten diskuterades av många olika 

sociologer och media-teoretiker. Basen till verkligheten försvann, menade man, i den 

accelererade virrvarr av fragmenterade representationer i de flyktiga fiktiva och icke-linjära 

upplevelser. Det var en del av den post-strukturalistiska och postmoderna idégrund som 

utvecklades efter 1968-talet och som man kan se var mycket dominanta under 1980-talets 

årtionde.  

 

Den fokus som Baudrillard har på massmedial kommunikation och fragmenterade uttryck i sin 

diskussion runt det verkliga, både liknar och skiljer sig från Debords koncept om detsamma. 

Likheter kan hittas i beskrivningar av de fragmenterade återgivningar som utgör och skapar 

vår förnimmelse av verkligheten. Bl.a. kan vi hos detta stycke från paragraf 2 i 

Skådespelssamhället hitta en stark introduktion till vad som komma skall hos både 

 
8 Plant, S. (1990) The Most Radical Gesture: The Situationist International 
in a postmodern Age.  London: Routledge  s155 
9 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e).25 
10 Ibid s42 
11 Plant, S. (1990) The Most Radical Gesture: The Situationist International 
in a postmodern Age.  London: Routledge. s155 
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Baudrillards diskussioner runt de lösgjorde tecknens tidevarv och med det språk han uttrycker 

sina teorier med: 
 

”Från varje aspekt av livet lösgör sig bilder som smälter samman i ett gemensamt flöde, där livets 
enhet inte längre går att återupprätta. Den partiellt betraktade verkligheten visar upp sin egen allmänna 
enhet – en separat pseudovärld som endast är föremål för kontemplation.”12 

 

Debords ord påminner här starkt om Baudrillards syn på fritt flytande bilder, tecken och koder, 

i den simulerade hyperverklighetens fas. 
 

”The very definition of the real becomes: that of which it is possible to give an equivalent 
reproduction... At the limit of this process of reproductibility, the real is not only what can be 
reproduced, but that which is always already reproduced. The hyperreal.”13 

 

 

Deras likhet hittas framförallt i deras diskussioner om hur våra representationer genomsyrar 

samhället och våra sociala mönster. Hos Baudrillard finner man refereringar till Debords syn 

på ett samhälle, definierat av en ny social kontroll i form av ett skådesamhälle som lämnar sina 

medborgare som passiva åskådare i motsats till aktiva subjekt. Men Baudrillard drar den 

passiva åskådaren längre – in i en kultur som är så påverkat av dess eget språk, utgörande 

tecken, bilder och koder, så att det inte längre kan diskuteras eller identifieras utifrån termer 

som subjekt, historia eller verklighet. Alla meta-narrativ, de stora historierna som har varit bas 

för vår objektiva verklighet, har dematerialiserats och upplösts.(Se också)14  

“…representational imaginary, which both culminates in and is engulfed by the carthographers’s mad 
project of an ideal coextensivity between the map and the territory, disappears with simulation  - 
whose operation is nuclear and genetic, and no longer specular and discursive. With it goes all of 
methaphysics”.15  

 

Debords text diskuterar också till stor del vår passiva konsumtion av representationer av 

verkligheten, hans influenser på Baudrillard är här mycket tydliga. Men skillnaden är att hans 

analys inte har en lika stor fokusering på just bara hur vår moderna massmedias alltmer 

förfinade och raffinerade teknologi vid återgivningar och dess inverkan på individens 

uppfattning av verkligheten. Media är bara ett medel eller verktyg som skådespelet använder 

för bibehålla sin dominans av sin producerade verklighet, det är inte skådespelet i sig. 

Kollektiv kommunikation producerar våra sociala relationer, skådespelssamhället är den 

dominerande producenten av denna ensidiga kommunikation, inte språket isig. 

 

 
12 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos, §2 s21 
13 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s 146 
14 Best, S & Kellner, D (1997) The Postmodern Turn.  New York: The Guildford 
Press. s80 
15 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s 3 
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”Skådespelet kan inte förstås som en överdrift hos den värld som bygger på synen, som ett resultat av 
olika tekniker för masspridning av bilder. Det är snarare en världssyn som blivit verklig, som tolkats 
materiellt. Det är en syn på världen som förtingligats.”16 

 

Debords verklighet är maskerad, den är en hemlighet, med den finns alltjämt. Det är den 

utövande idén inom det moderna samhället, dess ekonomiska strukturer och etablerade syn på 

världen som i sin förlängning skapar de konstruerade overkliga upplevelser som definierar 

våra sociala relationer och alienerat oss från verkligheten. Denna auktoritet behöver det 

härskande skådespelet för att existera, för att forma världen enligt dess egna behov. (Se 

också)17 

I ”Guy Debord” (1998), pekar Anselm Jappe på det ofta missförstådda konceptet bakom 

Debords Skådespelssamhället, att begreppet skådespelet endast skulle referera till den 

tyrannisering som vår moderna media och kommunikationsförhållanden utsätter den moderna 

människan för, som om det skulle vara endast ett resultat av vår mediekonsumtion. Han 

beskriver hur Debord anser att skådespelssamhällets maskerade verklighet och alienerade 

sociala förhållanden inte existerar i grunden p.g.a. dess representationer av verkligheten utan 

p.g.a. ett samhälle som behöver en passiv upptagning av enkelriktade återgivningar för att 

existera.18 

T.ex. i detta stycke från paragraf 24 från Skådespelssamhället uttrycker Debord: 
 

”…Men skådespelet är inte ett nödvändigt resultat av den tekniska utvecklingen, betraktad som en 
naturlig utveckling. Skådespelets samhälle är tvärtom en form som använder sitt eget tekniska 
innehåll. Om skådespelet uppfattat i sin begränsade betydelse av ’masskommunikationsmedel’ – som 
på ytan också är den mest förkrossade yttring- kan tyckas översvämma samhället som ren och skär 
apparatur, är denna på intet vis neutral utan just den utrustning som passar dess fullständiga 
självgående. Om de sociala behoven i den epok under vilken dessa tekniker utvecklats inte kan 
tillfredsställas annat än genom teknikens förmedling, om samhällets förvaltning såväl som all kontakt 
mellan människor inte kan äga rum annat än med denna snabbkommunikation, så beror det bara på att 
’kommunikationen’ är enkelriktad.”19  

 

Debords syn på skådespelet som ett förtingligande av en politisk idé, ett materialiserande av en 

ekonomisk struktur, kan i hög grad relateras till den kulturella kontext och politiska situation 

som Debord skriver inom. Under 1950 och framförallt under 60-talet hade en polemik börjat 

yttra sig mot det moderna samhället. Denna polemik baserade sig ofta på den marxistiskt 

dialektala metoden om historisk utveckling. En så kallad nymarxistisk idétradition hade 

utvecklats, där man tolkade och uppdaterade marxistisk teori till de förhållanden som rådde 

inom det moderna samhällets samtida politiska och kulturella situation.  Man kan se detta 

 
16 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos §5 s22 
17 Jappe, A (1993) Guy Debord.  California: University of California Press.s 
3 
18 Ibid. s3 
19 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos s28 
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inflytande i Debords text från 1967. Hans diskussioner runt skådespelssamhället kan tolkas 

som en uppdatering av marxistisk teori av historisk utveckling och den moderna människans 

alienation. Det är hos denna idégrund som många delar av Debords teorier angående 

verkligheten inom det moderna samhället har influerats av. Man kan även hos Baudrillard 

skönja den marxistiska dialektikens influenser. Men hos dennes text från 1984 verkar det som 

om den sista fasen har intagits, ett slutet på historien, då grunden till att skilja på falskt och 

sant har upplösts, lämnat sin materialistiska grund, och därmed också existensen av en 

autentisk verklighet som kan bevisas av en falsk verklighet. (Se också) 20  

 

Utvecklingen från den alienerade verkligheten har övergått till den och simulerade icke- 

verkligheten, ”the hyperreal” som Baudrillard uttrycker det om och om igen i sin text 

Simulations. I sin text refererar aldrig Baudrillard till Debords Skådespelssamhället direkt, 

utan till samtida media teoretiker såsom McLuhan och dennes diskussioner om massmedia. 

Han pekar ut hur det är viktigt att förstå teknik, inte som en produktiv kraft som inom den 

marxistiska traditionen, utan som en helt egen kraft, något som han bl.a. ansåg att Walter 

Benjamin under 30-talet och media-teoretikern McLuhan under 80-talet hade förstått:  
 

”they saw the message: the true ultimatum was in reproduction itself.  
And that production no longer has any sense, its social finality is lost in the series. The simulacra win 
out over history.”21  
 

Den tekniska utvecklingen inom reproduktion, samt mediekommunikationens egen kraft hos 

1980-talets moderna kultur är vad man kan tyda att Baudrillard har analyserat i Simulations 

och med sina teorier runt det verkliga. Han har lämnat den materialistiska basen i sina 

beskrivningar, en utgång som är starkt identifierar i den postmoderna idéutvecklingen 

generellt. Historien har stannat, menar han.  

 

Detta leder oss till den sista delen av denna jämförelse mellan Skådespelssamhället från 1967 

med Simulations från 1984, innan en diskussion runt den text som Debord skrev 1987 för att, 

som han uttryckte det, ingen annan hade gjort det. 

 

När verkligheten försvinner med Historien 
¨”It is always a question of proving the real by the imaginary, proving truth by scandal, proving the 
law by transgression, proving work by the strike, proving the system by crisis and capital by 
revolution…” 22 

 
 

20 Jappe, A (1993) Guy Debord.  California: University of California Press. 
S133 
21 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s100 
22 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s36 
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”’Stelnade samhällen’ är de samhällen vars historia går på sparlåga. De har i konstant jämvikt 
bibehållit sin jämvikt mot den naturliga och mänskliga omgivningen, liksom sina inre motsättningar. 
Den extrema mångfald av institutioner som upprättats för detta ändamål vittnar om en formbarhet hos 
den mänskliga naturens egenväxt…”23  

 

I Baudrillards beskrivning av en verklighet som har kollapsat med fiktionen, så har alla 

traditionellt materialistiska sanningar försvunnit med den; historien, subjektet, sanningen, 

revolutionen. Den dialektiska utvecklingen har upplösts, motsatser finns där bara som bilder 

utan verklig förankring, och deras uppgift är endast att ingjuta den moderna människan i falsk 

tro att verkligen existerar och att tiden ej har stannat.  Genom en simulation av en motsats kan 

allting bevisas existera, så också den simulerade verkligheten kan bevisas som verklig med 

simulationen av motsatsen, dess fiktiva representation, resonerar Baudrillard. Därför finns 

dessa opponenter till synes kvar inom vår simulerade verklighet, trots att de har kollapsat in i 

varandra. Historien och verkligheten existerar som en representation, inte som en sanning. 

Man kan uppfatta grogrunden för denna idé hos Debord i Skådespelssamhället. 

I hans observationer av den stelnade historien, hos idén att vi är inneslutna i ”ett historiskt 

ögonblick”24 och i hans beskrivning av skådespelet som transformerar det verkliga till just ett 

skådespel; 

 
”Den objektiva verkligheten är tillfinnandets på båda sidor. Varje begrepp som fixerats på detta sätt 
vilar bara på sin övergång till motsatsen: verkligheten uppstår i skådespelet, och skådespelet är 
verkligt. Denna ömsesidiga alienation är det existerande samhällets natur och stöttepelare.”25 

 

Debords skådespel förändrar verkligheten, men den förändras alltid i enlighet med det 

styrande samhällets ekonomiska intressen. Subjektets, d.v.s. den moderna människans, 

alienation är alltjämt manifesterad i skådespelssamhällets sociala relationer, skapade av den 

moderna människans kulturella mönster. Idén om en makt och en auktoritet att bekämpa 

genom att skapa nya sociala mönster inom en ny kultur, en verklighet att finna hos direkta 

upplevelser, och framförallt en historia som kan utvecklas, lämnar aldrig Debords 

Skådespelssamhället. Denna syn står i relation till inte bara den nymarxistiska kritiken av det 

moderna samhället som utvecklats i Europa inom detta århundrade, utan till också den positiva 

tilltro till den unga moderna människans vilja och förmåga att förändra som uppstod inom 

1960-talets årtionde, samt det allmänt utbredda politiska engagemanget som utvecklades i 

västvärlden under denna tid.  

 

 
23 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos  §130 s97 
24 Ibid. §11 s2 
25 Ibid. §8 s23  
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Och det är i Baudrillards 80-tal som skådespelet har övergått till simulationer. Det är inom 

dess era av pengar, politiska charader, revolutionära misslyckanden, kapitalismens nalkandes 

seger över sin ideologiska motsats, och framförallt, hos den tekniska utvecklingen av kulturell 

mass- kontemplation av medieintryck, som kan hävdas vara del av den kulturella grunden till 

Baudrillards koncept om verkligheten.  Hans text är saturerad av exempel av medias påverkan 

av den moderna människan och hennes vardag. Under 80-talet utvecklades dokumentärsåpan 

och talkshowen hos den amerikanska televisionen. Politiska ledare och världshändelser 

existerade bara om de sågs i media, och en status tillskaffad genom ’prylar’ utvecklades 

alltmer inom västvärlden med hjälp av reklam och kändiskulturen. 

 

Debords teorier, trots sin uppenbara användning av nymarxistisk dialektal tolkning, var dock 

inte ens under 1960-talet begränsad till någon generell ideologisk övertygelse. Skådespelets 

dominans över den upplevda verkligheten var den enda makten hos Debord, såsom 

simulationen är den enda verkligheten hos Baudrillard. De dialektala motsatser som 

presenteras inom både Debords och Baudrillards diskussioner  är bara där för att till synes 

skapa en bild av en verklig enhet, av dialektala motsatser. Därför kan man hos Baudrillards 

förkastande av dialektala motsatser skönja Debords starka influenser. Redan 1967 förkastade 

Debord de officiella motsättningarna, såsom t.ex. de härskande ideologiska motsatserna av 

kapitalism och kommunism. Genom att peka på hur dessa motsättningar till synes existerar 

inom skådespelssamhället, argumenterar han för hur viktigt det är för skådespelssamhället att 

bevara dessa opponenter i strävan att invagga oss i illusionen av att vi fortfarande har en 

dialektal utveckling. På så sätt kan detta förstelnade samhället härska utan att behöva avslöja 

sig som just stelnad. 

 
”Det som målas upp den officiella motsättningen är konflikten mellan de båda makter som etablerat 
sig för att förvalta samma samhällsekonomiska system. Men denna konflikt ingår i själva verket i den 
faktiska enheten; detta på en världsskala såväl som inom varje nation.”26  

 

Debords ser inte ens under 1960-talets årtionde hur dess ideologiska motsatser är verkliga 

motsatser. Något som hos Baudrillards simulerade verklighet från 1980-talet, har utvecklats 

till en total oförmåga att motsätta sig en makt i någon som helst politisk form eller kulturellt 

uttryck. De klassiskt dialektala opponenterna är av alla slag en simulation. De är nu endast 

referenter och koder som upprätthålls i det hyperverkliga systemet för att simulera sin egen 

verkliga existens med hjälp av sin påstådda motsats. Här undergräver Baudrillards teorier 

därmed Debords negation av det moderna samhället och hans polemik för en annorlunda 

verklighet. Hos det stycke av Simulations, där Baudrillard diskuterar de strategier som 
 

26 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos  §55 s47 



 16

                                                

upprättas av den simulerade verkligheten för att övertyga oss om dess existens, finner vi den 

enda direkta referensen till Debords kritik av skådespelets verklighet. I sin referens till 

Situationisternas kända slogan om de sanna begärens verklighet, kan man skönja hur 

Baudrillard hävdar att Debords polemik för de sanna begären som en motsats till skådespelets 

alienerade upplevelser från 60-talet, har i 1980-talets kulturella sfär, blivit en del av det flöde 

av ofarliga representationer av en gång verkliga principer och ifrågasättanden. På så sätt har 

den revolutionära kritiken av det moderna samhället blivit en del av den makt den kritiserar: 

 
”’Take your desires for reality!’ can be understood as the ultimate slogan of power, for in a non-
referential world even the confusion of the reality principle with the desire principle is less dangerous 
than contagious hyperreality. One remains among principles, and there power is always right.”27   

 

 

Baudrillard har ibland blivit tillskriven en radikalisering av Debords samhällskritik i 

beskrivningarna av hur skådespelets alienerade verklighet utvecklats till hans egen simulerade 

verklighet.  Debords motsättningar, som existerar bara till synes för att främja den ekonomiska 

makten i hans Skådespelssamhället från 1967, är inte de enda. Det verkar alltid finnas en 

dialektal verklighet utanför detta skådespel. Inom Baudrillards verklighet så har de klassiska 

motsättningarna bara intagit en roll  ”to reinject realness”28 hos vår postmoderna simulerade 

verklighet. Anledningen till denna utveckling verkar vara vårt postmoderna samhälles 

masskontemplering av dessa referenter, och medias förmåga att med sin massproduktion av 

representationer skapa en hyperverklighet. Man finner hos Baudrillard ingen diskussion om 

varifrån, varför och vem som vinner på denna massproduktion av tecken och koder och varför 

den moderna massan så gärna låter sig vara den passiva konsument av dessa koder som han 

själv hävdar. (Se också) 29 

Han verkar bara stilla observera den verklighet som han finner sig existera inom. 

 

Debord såg också ett samhälle som var påverkat av massmedia och kommunikation och han 

var en av de få som pekade ut dess monumentala inverkan på den moderna kulturen redan 

under 1960-talet. Men han verkar inte tillskriva dess karaktäristiska språk, fragmenterade och 

flyktiga representationer som den elementära anledningen till vår alienerade verklighet.  

Debord skriv under en tid då ett samhälles ultimata makt var manifesterad i staten, då den 

marxistiska klassindelningen ej ännu hade ifrågasatts. Debord såg dock framförallt ett 

samhälle vars grund låg i den härskande ekonomins proletarisering av alla invånare, då den i 

 
27 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e).s42. 
28 Baudrillard, J. (1983) Simulations. U.S.A: Semiotext(e). s42 
29 Jappe, A (1993) Guy Debord.  California: University of California Press 
s165 
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sin dess strävan att göra den moderna människan till konsumenter av både drömmar och varor, 

har tagit ifrån dem en direkt upplevelse av verkligheten och dess sanna begär.30  Denna makt 

är enligt Debord, skådespelet. 

 

Nu skrev Debord också en text under samma årtionde som Simulations publicerades, en text 

som kan hävdas är en reaktion på bl.a. Baudrillards beskrivning av verklighetens försvinnande 

vid Historiens slut. Något som Debord kallade en förstörelse av Historien.31  

 

 

Varför har historien stannat – Debords svar på Baudrillards verklighet? 
 

“If history should return to us after this eclipse, something which depends on factors still in play and 
thus an outcome which no one can definitely exclude, these Comments may one day serve in the 
writing of a history of the spectacle; without any doubt the most important event to have occured this 
century, and the one for which the fewest explanations have been ventured. In other circumstances, I 
think I considered myself altogether satisfied with my first work on the subject, and left others to 
consider future developments. But in the present situation, it seemed unlikely that anyone else would 
do it.” 32 

 

I Comments on the Society of the Spectacle, beskriver Debord hur skådespelssamhället har 

fortsatt att avancera sedan 1967.  Han introducerar dessa kommentarer men att det inte vill 

försöka övertala eller moralisera. De vill inte heller föreslå ett mer önskvärt alternativ. ”They 

simply record what is”33  

Såsom Baudrillard aldrig direkt refererar till Debord i sin Simulations, refererar heller aldrig 

Debord direkt till Baudrillard i sin kritik av skådespelssamhällets utveckling i Comments on 

Society of the Spectacle, men man kan ana både paralleller och kritik hos många stycken. 

 

Ett samhälle som han säger presenterade sig under 1960-talet som ”vad som framträder är 

gott, och det som är gott framträder”34, har nu övergått till ett samhälle som presenterar sig 

med ”it is so”.  

Skådespelssamhället behöver därmed inte längre gömma sig bakom en falsk verklighet, 

diskutera dialektala ideologier, eller föra politisk polemik för några verkliga förändringar för 

att invagga oss i en artificiell trygghet: 

 

 
30 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos §114 s87 
31 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s16 
32 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s73 
33 Ibid. s5 
34 Debord, G, (1967) Skådespelssamhället. Uddevalla: Daidalos §12 s24 
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Since the statesmen, like us, have ceased to trouble themselves with any kind of ideology on the 
question; and indeed the practices of spectular society no longer encourage ideological illusions of this 
kind.35  
 

Enligt Debord så har det moderna samhället lyckats forma oss efter idén att det inte finns 

något alternativ till den verkligheten vi upplever. Debord pekar på hur det moderna samhället, 

fram till 1968 och de samhällsrevolter som ägde rum då, varit övertygad om att det var älskat. 

Det har därefter övergett dessa drömmar, hävdar han, det föredrar nu att enbart fruktas. 36 

 

Det moderna samhället har utvecklats från att under 60-talet ha varit antingen en 

decentraliserat, diffust skådespel som i U.S.A. eller en centraliserat skådespel som 

karaktäriserade Sovjetunionen, till att nu vara ett integrerat skådespel. Detta integrerade 

skådespel har utvecklat sina metoder och avancerat i sin makt över den moderna människan 

och hennes förhållande till det verkliga, och är nu ett globalt fenomen.   

 
For the final sense of the integrated spectacle is this -  that it has intergrated itself into reality to the 
same extent as it was describing it, and that it was reconstructing it as it was describing it. As a result, 
this reality no longer confronts the intergrated spectacle as something alien…the spectacle has spread 
itself to the point where it now permeates all reality.”37 

 

I sina diskussioner runt skådespelssamhällets utveckling till 80-talets integrerade samhälle, 

kan man se hur Debord närmar sig Baudrillards idéer om verklighetens kollaps in i fiktionens, 

vår simulerade verklighet. Skådespelet har integrerat sig självt med verkligheten till en sådan 

utsträckning att verkligheten inte känner igen skådespelet som något annorlunda än sig självt. 

Han verkar även hålla med Baudrillards teorier om hur den revolutionära kritik som florerade 

under 1960-talet, har idag upplösts i sin egen reproduktion och rekupering och själv blivit en 

del av skådespelet:  
 

”There remains nothing, in culture or nature, which has not been transformed and polluted, according 
to the means and interests of modern industry”38 

 

 Men innan Debord faller över kanten in till denna fjärde fas, diskuterad av Baudrillard i 

Simulations, så tar han verklighetens existens tillbaka genom att understryka hur detta är ett 

verk av den moderna industrins ekonomiska intressen 39, och är därför alltid ett subjekt till 

 
35 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s71 
36 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s82 
37 Ibid. s9 
38 Ibid. s10 
39 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s10 



 19

                                                

kritik, och framförallt, alltid ett bevis på att det finns en annan verklighet att finna. De teorier 

som hävdar verklighetens upplösning är bara en del av skådespelets strategier:  
”This is why surveillance has an interest in organising poles of negation itself, which it can instruct with 
more than the discredited means of the spectacle, so as to manipulate, not terrorists this time, but 
theories.”40  

 

Hos texten Comments on the Society of the Spectacle finner vi exempel på många av de 

metoder som enligt Debord har utvecklats inom skådespelssamhället under de senaste tjugo 

åren, samt beskrivningar av olika anledningar till denna utveckling. Några av dessa uppradade 

metoder som karaktäriserat det integrerade skådespelet och som går att finna hos Debords 

senare text är t.ex. ”unanswerable lies” och ”an eternal present”41.  Genom att ha gjort det 

omöjligt att ifrågasätta den etablerade lögnen, så har sanningen försvunnit. Genom att skapa 

ett ’evigt nu’ har skådespelssamhället lyckas förgöra historien för dess invånare: 
 

”With consummate skills the spectacle organises ignorance of what is about to happen and, 
immediately afterwards, the forgetting of whatever has nonetheless been understood. ”42  

 

 Detta är en avancerad process, men skådespelssamhället har enligt Debord inte brist på 

tjänare. Disinformatörer och massmedia teoretiker går nu oavkortat i skådespelets tjänst, 

hävdar han, och dessa argument kan man ganska enkelt dra paralleller till en kritik av, eller ett 

svar på, Baudrillard och hans teorier om historiens slut.  

 

Om ”the end of history gives power a welcome break”43 som Debord uttrycker det i sin text 

från 1987,  så har Baudrillards teorier om verklighetens försvinnande vid historiens slut, givit 

skådespelssamhället precis den teoretiska grund som detta samhälle behöver i sin strävan att 

presentera sin verklighet utan alternativ till en annan. Genom sin förmåga att proklamera 

historiens slut med hjälp av media teoretiker och specialister, de som Debord beskriver som 

disinformatörer, så kan skådespelssamhället ”gömma” och glömma spåren av sin egen 

utveckling: 

 
”Its power already seem familiar, as if it had always been there. All usurpers have shared this aim: to 
make us forget that they have only just arrived.”44 

 

och vidare: 

 
40 Ibid. s84 
41 Ibid. s12 
42 Ibid. s14 
43 Ibid s14 
44 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s16 
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”Spectacular discourse obviously silences everything it finds inconvenient. It isolates all it shows from its 

context, its past, its intenstions and its consequenses.”45 

 

Genom att förkasta det historiska minnet med hjälp av postmoderna och post-strukturalistiska 

teoretiker, så har skådespelssamhället lyckats sopa igen sina egna spår av sin egen kulturella 

och historiska utveckling, hävdar Debord. Detta argument är en skarp kritik av Baudrillards 

teorier om den simulerade verkligheten. Med hjälp av dessa teorier så presenteras skådespelet 

verklighet som evig - inte som en del av en kulturell och historisk utveckling.  

Med sin avancerade teknik av disinformatörer och lögnare har det globala integrerade 

skådespelssamhället lyckats underminera kritik av sig självt, hävdar Debord.  Det vill säga, 

den verklighet som presenterats är den enda, och att kritisera den är lönlöst då det inte längre 

finns en bas att stödja sin kritik på eller ett alternativ att visa upp. Om historien har stannat 

med vår simulerade verklighet, som Baudrillard hävdar, så kan man inte längre relatera vår 

samtida verklighet till vår historias kulturella utveckling. Genom att förkasta historien 

förkastar vi möjligheten till förändring.  
 

”History´s domain was the memorable, the totality of events whose consequenses would be lastingly 
apparent. And thus, inseparably, history was knowledge that should endure and aid in understanding, at 
least in part, what was to come...in this way history was the measure of genuine novelty. It is in the 
interests of those who sell novelty at any price to eradicate the means of measuring it.”46  

 

Baudrillards teorier har beskrivits av t.ex. Sadie Plant, som en guide till att leva med de fritt 

flytande bitarna av refererad verklighet vid historiens slut, utan grund till kritik och framtida 

förändringar.  Debord diskuterar i Comment on the Society of the Spectacle hur 

skådespelssamhället har skapat denna situation av historisk stiltje, ett inneslutet ögonblick, där 

ingen verklig utveckling kan ske. Detta diskuterade han redan i skådespelssamhället, men med 

hjälp utav bl.a. de teoretiker som under 1980-talet gått skådespelet i tjänst och utpekat just 

denna kulturella verklighet som historiens slut, så har det avancerat i sin makt, hävdar han. Det 

har även lyckats med att underminera någon som helst kritik av sina egna argument genom att 

just rycka undan en verklig grund att bygga sitt ifrågasättande på: 

 
”We have dispensed with that disturbing conception, which was dominant for over twohundered 
years, in which a society was open to criticism or transformation, reform or revolution. Not thanks to 
any new arguments, but quite simply because all arguments has become useless.”47  

 

 
45 Ibid. s28 
46 Ibid s15 
47 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s21 
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Baudrillard och Debord skriver här båda inom 80-talets kulturella kontext, som med snabbt 

växande tempo blir alltmer mediabaserat och utvecklar en allt större masskonsumtion  av både 

bilder och varor. Under denna tid manifesterades hos den akademiska eliten ifrågasättande av 

den traditionella dialektala marxistisk -deterministiska synen på historisk utveckling, en evig 

sanning och det moderna projektets positiva framgångar, i kombination med en växande kritik 

av språk och kommunikation och dess inverkan på hur vår verklighetsuppfattning formas hos 

den akademiska eliten. Med detta som grund kan man förstå Baudrillards fokus på just 

massmedias roll vid sin syn på verkligheten kollaps och det hyperverkligas uppkomst, samt 

hans kritik av dialektal utveckling och vårt moderna samhälles totala undergång i sitt eget 

moderna projekt. Debord hävdar i sin text hur utvecklingen av teorier som verklighetens totala 

kollaps och sanningens upplösning, utan någon som helst relation till skådespelets ekonomiska 

intressen,  tjänar de ekonomiska strukturer och sociala mönster som har satt vår historia i 

stiltje. Han pekar på ett förstelnat samhälle, som har genom en avancerad apparatur och teknik 

lyckats eliminera vårt historiska minne. Detta minne som är vital vid vidare utveckling, då det 

tjänar som en måttstock av samtiden. Debord är och var alltid mycket kritisk mot det moderna 

projektets positiva syn på dess samhälle och sociala struktur, och han är mycket dystopisk i 

sina observationer av skådespelets taktiska och avancerade utveckling av det integrerade 

samhället sedan 1960-talet. Dessa dystopiska beskrivningar är i mångt och mycket samma 

beskrivningar av hur vi upplever verkligheten som Baudrillards under samma årtionde, men 

med den vitala skillnaden att Debord aldrig lämnar den dialektala tron på utveckling och en 

verklig  existerande makts  hemliga strategier. Han verkar hålla med om att vår verklighet 

nästan har övergått till en  rundgång av tecken och koder, men att den gjort så med 

anledningen att kontrollera denna kulturella situation vi befinner oss. Han pekar på hur den 

intellektuella eliten består av en demi-elit, nöjd med vetskapen att allt är konstruerat och att de 

inte önskar hitta sanningen bakom dessa konstruktioner. Bara en liten del vill även finna den 

verkliga anledningen, hävdar han. 

 
”The demi-elite is content to know that almost everything is obscure, ambivalent, ’constructed ’ by 
unknown codes. A more exclusive elite would like to know what is true, hard as it is to distinguish in 
each paricular case despite all their access to special knowledge and confidences.”48 

 

Detta är i sin teori en väsentlig skillnad från Baudrillard syn på massmedias roll. För 

Baudrillard beskriver 80-talets massmediala verklighet som en alltigenom onaturlig 

utveckling. Under denna tid utvecklade postmodernismen en kritik av subjektets existens. En 

argumentering som grundade sig i bl.a. massmedias roll vid vår skapande av en identitet. Med 

 
48 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s60 
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så många fragmenterade, flyktiga intryck producerade ur massmedia, så har vår identitet blivit 

till aldrig färdig identifieringsprocess med medias alltid föränderliga representationer. 

Subjektets sanna jag har upplösts, den postmoderna människan har en decentraliserad identitet 

i en ständig process, baserad på fiktiva representationer, något som diskuterats av Madan sarup 

i hans Identuty, culture and the postmodern world. 

Debord kan sägas motsätta sig idén att medias språk isig skulle vara anledningen till att 

verkligheten och subjektet har uppluckrats och därmed försvunnit som begrepp att grunda 

teorier om historisk utveckling på. Vår massmedia, understryker Debord igen, är bara en 

aspekt av det som utgör skådespelssamhällets metoder för att bibehålla sin makt över den 

moderna människans verklighet och upplevelser. Skådespelet är det som använder media som 

dess vapen, det är inte teknologin och dess fragmenterande språk isig som skapar falska 

upplevelser, utan det faktum att dess åskådare är passiva konsumenter av tecken som har blivit 

valda och konstruerade av någon annan.  
“The flow of images carries everything before it, and it is similarly someone else who controls at will this 
simplified summary of the sensible world: who decides where the flow will lead as well as the rythm of 
what should be shown, like some perpetual, arbitrary surprise, leaving no time for reflection, and entirely 
independent of what the spectator might understand or think of it.”49 

 

 

Vad som Debord hävdar, hos både Skådespelssamhället från 1967 och i Comments on the 

Society of the Spectacle från 1988, är att skådespelets framgång ligger framförallt hos det 

faktum att det lyckats skapa en ny generation som är helt formade efter dess lagar. Dessa nya 

extraordinära förhållanden i vilket denna hela generation skapar och förhåller sig till är allt 

som skådespelet tillåter. Detta är dock en av skådespelets hemligheter. Baudrillards teorier, 

såsom Debord ser det, maskerar denna hemlighet. Hemligheten om hur man formar, bibehåller 

och dominerar en kulturs syn på verklighetens naturliga logik. 

 

”SECRECY dominates this world, and first and foremost as the secret of domination.”50 
 

Summering och problematisering 

 I denna uppsats har jag ringat in en del av de områden av Debords teorier om verkligheten 

från 1967, som kan relateras till Baudrillards välkända diskussioner om verkligheten hos hans 

teorier från 1980-talet. Jag har strukturerat denna undersökning runt texterna; 

Skådespelssamhället av Guy Debord från 1967 samt Simulations av Jean Baudrillard från 

1983. Jag har diskuterat några av de likheter och skillnader som gått att finna hos deras 

 
49 Debord, G. (1988) Comments on the Society of the Spectacle. London: Verso 
s27,28 
50 Ibid. s60 
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diskussioner om verkligheten/det verkliga, samt vidare problematiserat dessa likheter och 

skillnader i relation till de olika kontexter de är skrivna inom. Vidare har jag även fokuserat på 

den text som utgör en reaktion på 1980-talets samhällssituation av Guy Debord; Comments on 

the Society of the Spectacle. Jag har diskuterat denna text utifrån idén att den kan uppfattas 

som en kommentar på Baudrillards idéer och därför kan beskrivas som ett svar till dennes 

teorier om verkligheten.   

 

De likheter som jag funnit är i mångt och mycket den fokusering som de båda har på det 

moderna samhällets verklighet. De båda avslöjar medias förmåga att manipulera och 

konstruera en verklighet för dess åskådare, en utveckling som identifierat vårt moderna 

samhälle efter andra världskriget fram till 1980-talet. Hos Debord konstrueras denna 

verklighet i enlighet med den härskande ekonomiska strukturerna och med hjälp av hela 

skådespelets apparatur. Hos honom används media bara som ett av dess verktyg i sin strävan 

att forma den moderna människan efter sina egna intressen. Detta sker genom att skapa en 

konstruerad verklighet för henne. Debord pekar dock på i sin text från 1980-talet, att under 

perioden mellan 1967 och 1987 så har skådespelet avancerat i sin utveckling och blivit ett 

integrerat skådespel. Han verkar här närma sig Baudrillards simulerade verklighet inom 

områden som omöjligheten till kritik och den utvecklade passiva media konsumtionen. Men 

han går inte över till Baudrillards mer nihilistiska syn på vårt samhälle, då han genom hela sin 

text understryker att denna konstruerade verklighet är alltid bara till synes naturlig inom 

skådespelssamhällets integrerade samhälle. Baudrillards mediabaserade teorier om 

verklighetens upplösning är en av de många strategier som skådespelet har utvecklat för att 

avancera i sin önskan att sopa undan vårt historiska minne, och på så sätt lyckas bibehålla sin 

konstruerade verklighet som naturlig för dess invånare. Vårt Skådespelssamhälle definieras 

först och främst alltid av maktens hemliga dominans, enligt Debord. 

 

Baudrillard grundar sina teorier i mycket större utsträckning på kritiken av de moderna 

kommunikationsmetoderna. Hans verklighet är simulerad, helt “upplöst” i sin kollaps med 

representationen. Med detta verkar vara en hemlighet även hos Baudrillard, då han diskuterar 

de många olika referenter i form av tecken och koder som uppstår inom denna simulerade 

verklighet, med intentionen att gömma det faktum att den inte längre existerar. På detta sätt så 

pekar Baudrillard på hur representationer existerar inom vårt samhälle för att gömma den enda 

verkliga sanningen, sanningen att allt är representationer, och att verkligheten har försvunnit. 

Anledningen till denna kollaps verkar enligt Baudrillard främst vara mediakommunikationen 

och dess fragmenterade och ambivalenta språk. 
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Man kan argumentera för hur Baudrillard identifierar det fragmenterade språket som  

”onaturligt”, då det har förstört vår ”sanna” verklighet. På så sätt är denna uppskattning i sin 

förlängning en tro på hur våra äldre linjära kommunikationsmetoder är mer naturliga, då den 

format en ”sann” verklighet. Han på något sätt tillger den dialektala och linjära utvecklingen 

som en sann och naturlig form, medan den digitala reproduktionen med sitt fragmenterade, 

och ambivalenta språk får stå som onaturlig då den upplöser framtida utveckling. Baudrillards 

sanning om sanningens försvinnande är den enda sanning som finns kvar, enligt Baudrillard. 

Med dagens ögon så verkar Baudrillard vara en gammal man i en ny värld. Hans teorier verkar 

utgöra en varning för ett samhälle där kritik blir allt svårare i den accelererande passiva 

konsumtionen av tecken och representationer, och med sitt sätt att uttrycka sig på kanske det 

är just en dystopisk framtida realisering som han vill förmedla, baserad på 80-talets kulturella 

situation. 

 

Man kan argumentera för hur Debord önskar skapa en annan verklighet, grundat på en helt 

annan logik en den som det moderna projektet utvecklat. Massmedias form och uttryck är inte 

skapat av åskådaren utan konsumerats endast av densamma. Mediakommunikationen är 

därmed inte ett hot isig. Det kan därför användas som verktyg även med andra intentioner, till 

att skapa en annan verklighet. Därför blir Debords syn på verkligheten aldrig något som kan 

vara naturlig eller onaturlig. Verkligheten formas efter våra kollektiva mönster och kulturella 

utveckling och upplevs därefter som naturlig för dess invånare. Debord kan uppfattas 

förespråka en verklighet som är format efter andra praxis än skådespelets dominanta kultur 

och ”naturliga” logik. Denna syn på Guy Debords och situationisternas förhållande till 

verkligheten, och som utgör en meningsfull skillnad mellan hans teorier och den 

postmodernistiska synen på hur kulturell framväxt sker, är diskuterad av Astrid Vicas i hennes 

text ”Reusing Culture-The Import of Detournement” från The Yale Journal of Criticism 11.2 

381-406 . Däremot diskuterar hon inte i någon större utsträckning Debords förhållande till 

dialektala förändringar och nymarxistisk teori som han utvecklade under 1960-talet. Dessa 

vitala influenser hos Debords förhållande till utveckling utgör däremot både Sadie Plant och 

Anselm Jappes diskussioner. Min tolkning kan därför i mångt och mycket sägas vara baserad 

på en kombination av Vicas syn på situationisternas förhållande till kulturell framväxt, med 

Sadie Plant och Anselm Jappes uppskattning av Debords tolkningar av nymarxistisk 

materialism och dialektal utveckling. Vidare har jag i min undersökning lagt en stor vikt vid 

Debords och Baudrillards kulturella kontexter - grogrunden för de texter jag baserar min 

diskussion på. Min slutsats är därmed baserad på vad de tre texterna uttrycker angående 
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verkligheten, i relation till den sociala miljö deras teorier uppstått inom. På så sätt har jag i min 

slutsats önskat inkludera en förståelse för deras likheter och skillnader med att även jämföra 

deras kulturella förhållanden.  
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