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1 Inledning 
Vi lever i dag i en alltmer övervakad värld, en övervakning som på många sätt för 

tankarna till den som förekommer i mer än en dystopisk roman. Ett vanligt argument är 

att övervakningen är en garant för säkerhet, vi måste helt enkelt acceptera att bli 

övervakade för att kunna känna oss trygga.1 

 I de tre dystopier jag analyserar i uppsatsen är övervakning en självklar del av 

vardagen. Detta är någonting som romanernas protagonister initialt har accepterat eller 

åtminstone förlikat sig med, och i vissa fall också ser som nödvändigt. Att det går att 

hitta likheter mellan resonemang som förs i dystopier och de som förs i dag i 

västerländska demokratier är både skrämmande och fascinerande. Förhoppningen är att 

en analys av övervakningstemat i de tre romanerna ska bidra med insikter om 

övervakning och om hur relationen mellan övervakning, makt och maktmotstånd ser ut. 

2 Syfte, frågeställningar och metod 
Syftet är att utifrån ett maktperspektiv analysera övervakningstemat i tre dystopier: 

Jevgenij Zamjatins Vi, Karin Boyes Kallocain och George Orwells 1984. Samtliga är 

välkända dystopier där övervakning är ett centralt inslag i de totalitära staternas kontroll 

av de egna medborgarna. Ambitionen är att undersöka hur övervakning, makt och 

maktmotstånd förhåller sig till varandra. Som verktyg för analysen kommer primärt 

Michel Foucaults maktanalyser att användas. 

 Orwells roman intar en särställning då det knappast finns någon annan fiktion som så 

allmänt förknippas med begreppet övervakning. Big Brother har blivit vår tids 

vanligaste metafor för övervakning, och har också gett namn åt en reality-såpa där 

deltagarna frivilligt låter sig övervakas. 1984 har också spelat roll för den moderna 

teoriutvecklingen om övervakning, dels för att den bidragit med konceptet Big Brother, 

men också för romanens sätt att levandegöra vad övervakning innebär för den enskilde.2 

Att fiktionens värld kan bidra med insikter om ett fenomen som övervakning är många 

forskare eniga om. Sociologen Gary T. Marx anser till exempel att fiktioner om 

övervakning kan hjälpa oss att förstå vad det innebär att såväl vara övervakad som att 

vara den som övervakar.3 

                                                
1 Ewa Stenberg, ”Säkra liv är inte alltid fria liv”, DN 2016-03-23 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-sakra-liv-ar-inte-alltid-fria-liv/ (2016-05-17) 
2 David Lyon, Surveillance Studies, Cambridge, 2007, s.52–53. 
3 Ibid., s. 141. 
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 De tre romaner jag analyserar är alla skrivna under 1900-talet, och relateras ofta, på 

olika sätt, till samma tids totalitära system, det sovjetiska och det nazityska. De är 

emellertid skrivna av författare hemmahörande i olika länder – Sovjetunionen, Sverige 

och Storbritannien och har olika tillkomsttider. Vi kom ut första gången under det tidiga 

1920-talet, Kallocain 1940 och 1984 gavs ut 1949.  

 Uppsatsens primära frågeställningar är: 

• Hur gestaltas övervakningstemat i romanerna, och hur kan det belysas med hjälp 

av Foucaults maktbegrepp? 

• Hur gestaltas motståndet mot övervakning och makt i romanerna? 

 Den metod som kommer att användas går ut på att göra en riktad närläsning av de tre 

texterna, med fokus på övervakningstemat som kommer att analyseras ur ett 

maktperspektiv. Eftersom utgångspunkten för uppsatsen till viss del är vår samtids 

reella övervakning kommer också forskning om övervakning att till viss del relateras till 

de tre romanernas gestaltning av övervakning och makt. 

 Eftersom uppsatsen omfattar tre olika dystopier har studien också ett  illustrativt 

komparativt anslag, där ambitionen är att visa på samhörighet mellan dels de tre 

dystopierna, men också till viss del med deras respektive historiska kontexter.4 

Komparationen är emellertid inte uppsatsens huvudsakliga fokus, utan detta kommer i 

stället att vara hur relationen mellan övervakning och makt fungerar i de tre romanerna. 

 Analysen fokuserar på det textuella, men den historiska och samhälleliga kontexten 

kommer till viss del också att beaktas då romanerna ofta läses som varningar för tänkta 

samhällsutvecklingar i totalitär riktning och dessutom i varierande grad ofta relateras till 

de totalitära system som anses ha influerat dem. Eftersom undersökningsområdet, 

dystopier, övervakning och makt, går att betrakta ur många olika perspektiv är tanken 

att uppsatsens förhållandevis breda angreppssätt är en förutsättning för att få en så 

komplett bild som möjligt. 

3 Dystopibegreppet 
Dystopi är ett ungt begrepp, besläktat med det betydligt äldre utopi. Begreppet utopi 

härstammar från Thomas Mores Utopia (1516), där More skildrar en idealstat kallad 

Utopia. Ordet utopi kommer från grekiskan och är sammansatt av ou (icke) och topos 

(plats), och syftar således på en plats som inte finns. Litterära utopier skildrar ofta en 

tänkt idealstat, eller ett samhällsideal, som inte går att förverkliga. Dock har begreppet 

                                                
4 Anna Nordlund, Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år, Stockholm, 2014, s. 229f. 
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också använts, av såväl forskare som författare, för att helt enkelt beteckna icke 

existerande platser, även sådana som inte är ideala utan i stället kan vara tvetydiga eller 

mardrömsaktiga, det vill säga dystopiska.5 

 I dag används utopi vanligen för att beteckna det ideala, medan det mardrömsaktiga 

har fått namnet dystopi, där dys betyder illa, vilket innebär att dystopi betyder ungefär 

dålig plats. Dystopibegreppet myntades av utopiforskarna Glenn Negley och J. Max 

Patrick i boken The Quest for Utopia (1952), men det var först tio år senare i och med 

Chad Walsh From Utopia to Nightmare som det började användas mer frekvent. Enligt 

Sarah Ljungquist blir dystopibegreppet allt mer använt inom forskningen under det sena 

1900-talet, i stället för att det som tidigare talades om utopier och anti-utopier.6 

 Är då dystopin utopins motsats? Nej, även om de två begreppen ibland ses som 

motpoler anser de flesta forskare att relationen mellan begreppen är mer komplex än så. 

M. Keith Booker skriver att det som är utopiskt för en person kan vara dystopiskt för en 

annan, att vi strävar efter olika ideal. Dessutom förutsätter de utopiska visionerna att det 

finns dystopiska drag i det existerande samhället, alltså någonting att komma tillrätta 

med. Litterära dystopier är ofta mer eller mindre förtäckt samhällskritik, och för att 

kritik i den formen ska vara meningsfull krävs en utopisk föreställning, det vill säga en 

idé om ett bättre alternativ. Booker ser därför det utopiska och det dystopiska som tätt 

förbundna delar av samma projekt.7 Erika Gottlieb konstaterar att även om utopin står 

för det goda alternativet och dystopin för det dåliga förenas de av sin samhällskritiska 

ansats.8 Även Gottlieb anser att det i det dystopiska samhället alltid finns en liten glimt 

av en utopisk dröm.9 Krishan Kumar definierar dystopin som utopins skugga, och 

konstaterar att dystopin ofta behandlar det som hör moderniteten till, som förnuftstro 

och vetenskap, och då dessa fenomen främst har utvecklats sedan det sena 1800-talet är 

det naturligt att den litterära dystopin vuxit fram först under 1900-talet.10  

 Det verkar emellertid råda enighet om att begreppen inte är varandras motsatser, utan 

dystopin ses som en yngre, och mer modern, släkting till utopin, en släkting vilken 

influerats av modernitetens utveckling. Både utopin och dystopin går att läsa 

                                                
5 Sarah Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734–1940, Hedemora, 2001, s. 
13–17. 
6 Ibid., s. 18–19. 
7 M. Keith Booker, The Dystopian Impulse in Modern Literature, Westport, 1994 s. 15. 
8 Erika Gottlieb, Dystopian Fiction East and West, Montreal, 2001, s. 27. 
9 Ibid., s. 8. 
10 Krishan Kumar, ”Utopia’s Shadow” i Vieira, Fatima (red), Dystopia(n) Matters, Newcastle 
Upon Thyne, 2013 s. 19–22. 
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samhällskritiskt, men strategierna skiljer sig delvis åt. Där utopin kritiserar genom att 

peka på ett bättre alternativ, kritiserar dystopin genom att visa upp en förvriden, 

mardrömsaktig bild av verkligheten.  

4 Teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt 
Teoretiskt har jag för avsikt att ta avstamp i Foucaults tänkande om makt och 

övervakning, framförallt såsom detta uttrycks i Övervakning och straff (1975) och 

Sexualitetens historia, band 1 – Viljan att veta (1976).  

 Att ha Foucault som utgångspunkt i ett arbete om övervakning känns naturligt då 

hans tänkande är flitigt använt i övervakningsforskningen. Även om det i dag finns de 

som anser att Panopticon (ett begrepp som kommer att förklaras längre ned) delvis har 

spelat ut sin roll, då dagens samhälle med dess intrikata väv av olika sorters 

övervakning skiljer sig alltför markant från Foucaults modell för att den ska vara 

användbar, är det också många som ser Panopticon som en i allra högsta grad livaktig 

modell. En av dessa är Zygmunt Bauman. Även om han inte anser att Panopticon är 

relevant för att undersöka alla typer av övervakning, vilket en del forskare menar, ser 

han Foucaults modell som ett utmärkt verktyg för att förstå övervakning i mer slutna 

sammanhang, där de övervakades frihet är begränsad och kontrollerad.11 Eftersom de 

romaner jag ska analysera alla utspelar sig i totalitära, näst intill totalövervakade 

samhällen ser jag Foucaults Panopticon som ett lämpligt analysverktyg. 

4.1 Foucault och makt 
Foucault är svårkategoriserad och kallas ömsom filosof, idéhistoriker eller historiker, 

och etiketteras bland annat som strukturalist eller poststrukturalist. Hans tankebanor 

ändrade ofta inriktning, och när hans böcker kom ut i nyupplagor gjorde han ofta 

ändringar och tillägg vilket ytterligare försvårar möjligheten att få ett helhetsgrepp om 

hans tänkande. Kanske är det svåröverskådliga en naturlig följd av att Foucault själv var 

en motståndare till alla former av inordning i institutionella sammanhang.12  

 Själv skrev Foucault att han inte hade som primärt mål att analysera makt, utan att 

han försökte skapa en historia över de olika sätt som människor görs till subjekt i vår 

kultur. Studiet av maktrelationer är dock ett viktigt verktyg för att förstå människors 

subjektsblivande.13 Emellertid är det antagligen maktanalyserna Foucault är mest känd 

                                                
11 Zygmunt Bauman och David Lyon, Liquid Surveillance, Cambridge, 2013, s. 55–56. 
12 Roddy Nilsson, Foucault – en introduktion, Malmö, 2008 s. 12–13. 
13 Michel Foucault, ”The Subject and Power” efterord i Dreyfus, Hubert L. and Rabinow, Paul, 
Michel Foucault, andra upplagan, Chicago, 1983 s. 208. 
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för, och oavsett hur man väljer att kategorisera honom är han med historikern Roddy 

Nilssons ord: ”en av 1900-talets mest originella tänkare.”14 Detta är tydligt då hans 

texter fått ett enormt inflytande, genererat mycket ny forskning och påverkat 

människors tänkande även utanför den akademiska världen.15 

 Foucault gör inte anspråk på att skapa någon generell teori om makt. Hans tänkande 

fokuserar inte på det allmängiltiga utan på det specifika. Filosofen Gary Guttin 

beskriver Foucaults arbetssätt (under 1970-talet som var den period de flesta av hans 

maktanalyser tillkom) som att han skriver nuets historia, vilket skulle kunna te sig 

paradoxalt då historia handlar om det förflutna, men det Guttin menar är att Foucault 

genom att söka förståelse för det förflutna försöker förstå fenomen han finner 

oacceptabla i sin samtid.16 Hans maktanalyser har sedan fötts ur specifika 

undersökningar av det förflutna, som till exempel Övervakning och straff och Viljan att 

veta. I den förstnämnda beskriver Foucault uppkomsten av det moderna 

fängelsesystemet medan den senare är inledningen på ett större verk som var tänkt att 

utforska vår kulturs olika sexuella tabun. Foucaults inriktning på det specifika bidrar till 

att hans teorier ger ett nästan provisoriskt intryck, vilket i sig är logiskt då det inte var 

tänkta att ge allmängiltiga svar, utan bara var till för specifika ändamål.17  

 Makt är enligt Foucault relationell och produktiv, och inte primärt kopplad till 

institutioner. Maktens relationella karaktär innebär att makt finns överallt, skapas i varje 

ögonblick, i alla relationer. Makt kan inte isoleras, eller pekas ut, utan makt är 

någonting som ständigt sker. Förvisso kan makt vara hierarkisk, men inte bara, då makt 

är en intrikat väv av sociala relationer, där den som förtrycks samtidigt kan vara den 

som förtrycker.18 Att makten är produktiv innebär att den inte bara är förtryckande, utan 

att den också producerar exempelvis kunskap, diskurser och njutning, vilket är en 

förutsättning för att vi ska acceptera makten.19 Det Foucault intresserar sig för är inte 

vad makt är utan hur makt fungerar, det han kallar maktens teknologier.20 Han skiljer 

mellan två typer av maktkonfigurationer: den disciplinära makten som han utvecklar i 

Övervakning och straff och bio-makten som han beskriver i Viljan att veta. Det är inte 

                                                
14 Nilsson, s. 9. 
15 Ibid., s. 174f. 
16 Gary Guttin, ”Introduction Michel Foucault: A User’s Manual” i Guttin, Gary (red), The 
Cambridge companion to Foucault, Cambridge, 2005 s. 10. 
17 Ibid., s. 16. 
18 Michel Foucault, Sexualitetens historia band 1 – Viljan att veta, Göteborg, 2002, s. 103–104. 
19 Nilsson, s. 88–89. 
20 Michel Foucault, Övervakning och straff, Lund, 1987 s. 28. 
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helt tydligt hur dessa hänger samman, det går att se disciplinen som en del av bio-

makten, eller att se dem som makt på olika nivåer och att de därmed kompletterar 

varandra.21 Jag tolkar disciplinen och bio-makten som två parallella grenar av samma 

historiska utveckling i riktning mot ett modernt kontrollsamhälle, där disciplinen 

handlar om kontroll av den enskilde medan bio-makten handlar om kontroll av hela 

befolkningar.  

4.1.1 Den disciplinära makten och Panopticon 
I Övervakning och straff granskar Foucault utvecklingen från äldre tiders kroppsstraff 

fram till det moderna fängelset. Det han studerar är straff och fängelser, men han visar 

att modellen också är applicerbar på samhället i övrigt, och han konstaterar också att 

”fängelserna liknar fabriker, skolor, kaserner, sjukhus, de liknar ju alla fängelser.”22  

 Den makt han beskriver utgick i en tidig modern era från suveränen, men i slutet av 

1700-talet förändrades den genom att en ny form av stat uppkom, en stat styrd av lagar 

och byråkrati. Ett samhälle med mäktiga härskare ersattes av ett där makt utgick från 

olika kuggar i det byråkratiska maskineriet, och där uppkom behovet av en ny form av 

makt – disciplinen. För den disciplinära makten är kroppen central, det är den mänskliga 

kroppen som ska inordnas, kontrolleras och bli produktiv. Disciplinens historiska 

ögonblick är det ögonblick då en konst att hantera människokroppen uppstår, som inte 

bara syftar till att öka måttet av dess färdigheter eller ens måttet av dess underkastelse, 

utan till att skapa ett förhållande som på en och samma gång gör kroppen lydigare ju 

nyttigare den är – och tvärtom.23 I syfte att göra kroppar nyttigare växte kontrollen fram, 

bland annat inom det militära, i form av tidscheman som syftade till en reglering av hur 

varje individs tid disponerades för att vara till så stor nytta som möjligt.24 

 Disciplinens olika verktyg består bland annat av den hierarkiska övervakningen, den 

normaliserande sanktionen och undersökningen. Den hierarkiska övervakningen innebär 

en allomfattande kontroll.25 Den normaliserande sanktionen går ut på att individer 

bestraffas, eller belönas, utifrån hur de förhåller sig till en tänkt normalitetsskala. 

Normaliseringen är som regel mer eller mindre osynlig och uppfattas av individen som 

frivillig.26 Examinationssystemet är också en del av den disciplinära makten. Olika 

typer av tester kombinerar den hierarkiska övervakningen med normativa bedömningar, 

                                                
21 Nilsson, s. 80–81. 
22 Foucault 1987, s. 229. 
23 Ibid., s. 139–140. 
24 Ibid., s. 151ff. 
25 Ibid., s. 172ff. 
26 Ibid., s. 178ff. 
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och blir ett sätt att kvalificera, klassificera och straffa. Det kan handla om prov men 

också om medicinska undersökningar, i syfte att såväl exkludera det oönskade som att 

tala om hur vi ska göra för att bli bättre, eller mer normala. Den disciplinära makten gör 

sig osynlig men tvingar dem som utsätts för den att vara synliga.27 

 Det optimala exemplet på disciplinär maktteknologi är enligt Foucault Panopticon. I 

slutet av 1700-talet försökte Jeremy Bentham introducera en ny typ av fängelse, en rund 

byggnad bestående av genomgående fängelseceller med fönster i båda ändarna. Från ett 

vakttorn i mitten skulle övervakaren kunna se fångarnas siluetter i motljuset. Fångarna 

däremot skulle aldrig kunna se om de var övervakade i ett specifikt ögonblick. Genom 

att fångarna dessutom är osynliga i sidled, det vill säga för varandra, garanteras 

ordningen i och med att de aldrig kan samordna ett eventuellt motstånd. De är hela tiden 

betraktade, de är objekt om vilka information inhämtas, utan att själva någonsin bli 

subjekt i en kommunikation. Panopticons huvudsakliga syfte är att göra fångarna 

medvetna om att de ständigt kan vara iakttagna, vilket får makten att fungera 

automatiskt, då fångarna inte behöver vara övervakade, utan det räcker att de tror sig 

vara det. Genom det panoptiska systemet blir dikotomin se-vara sedd upplöst, eftersom 

de som befinner sig i cellerna alltid är sedda utan att se, medan vakten i tornet alltid ser 

utan att vara sedd.28 Foucault ser den panoptiska modellen som en formel för makt 

genom vilken föreställningen om att individer ständigt är iakttagna, och därför måste 

anpassa sig till det som anses vara normalt och önskvärt, sprids ut i samhället som 

helhet. I sin analys av Benthams Panopticon länkar Foucault samman makt och 

kunskap, samt normer och övervakning, i en modell där det rumsligas fysiska 

utformning ges en central roll. 

4.1.2 Bio-makten och bekännelsen 
I Viljan att veta utvecklar Foucault bio-makten som maktkonfiguration. Där disciplinen 

är inriktad på kontroll och styrning av individer, fokuserar bio-makten på kontroll och 

manipulation av hela befolkningar. Foucault härleder bio-makten ur 1700-talets 

maktteknologiska upptäckt av befolkningen som ekonomiskt och politiskt problem. I 

stället för att ha med undersåtar att göra skulle nu stater styra befolkningar, med allt vad 

det innebär av specifika företeelser som livslängd, sjukdomsfrekvens och 

bostadssituation.29 Foucault kontrasterar den moderna tidens bio-makt med äldre tiders 

makt över döden, det vill säga att den som utövade makt kunde döma någon till döden, 
                                                
27 Ibid., s. 185–188. 
28 Ibid., s. 201–203. 
29 Foucault 2002, s. 50. 
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och kommer fram till att det som kontrolleras i bio-maktens tidsålder inte längre är 

döden, utan livet, att bio-makten är ”en makt vars högsta funktion hädanefter kanske 

inte längre är att döda utan att lägga beslag på livet från början till slut.”30 Bio-makten 

sammanbinds med den framväxande kapitalismen som behövde förutsägbara och 

kontrollerbara befolkningar som kunde utgöra såväl arbetskraft som konsumenter.31 

Bio-makt utövas genom bio-politik, det vill säga en politik som reglerar och kontrollerar 

hela populationers biologiska liv. I och med bio-politikens insteg på den politiska 

arenan uppkommer nya problem, som hur människor ska förmås att föda fler barn, hur 

migrationsströmmar ska kunna regleras och hur den allmänna hygienen ska förbättras.32 

 Ett begrepp Foucault diskuterar i Viljan att veta är bekännelsen som han menar har 

varit en viktig sanningsproducerande ritual i det västerländska samhället alltsedan 

medeltiden. Olika kristna ritualer såsom bikten, i kombination med utvecklingen av 

rättsliga förhörs- och undersökningsmetoder har bidragit till att ge bekännelsen en 

central roll för både religiösa och civila myndigheter. Detta har lett fram till att vi har 

blivit ”ett egendomligt bekännande samhälle.”33 Det som ursprungligen var ett tvång, att 

genom bikten bekänna synder, har utvecklats till en situation där kravet att bekänna är 

så djupt införlivat i oss att vi inte längre ser det som effekten av en tvingande makt, utan 

som en frivillig handling. Bekännelsen har utvecklats till att ses som en frigörande 

handling.  

4.2 Övervakning förr och nu 
Övervakning anses höra moderniteten till, men det finns också en övervakningshistoria 

som sträcker sig längre bak i tiden än så, även om det då inte alltid handlade om att 

individer de facto var övervakade, utan snarare om upplevelsen att vara det. Orwells 

allseende Big Brother vars ansikte finns på affischer överallt, utformade så att ”the eyes 

follow you about when you move”34 har en föregångare i föreställningar om guds 

allseende blick. Ögat är en gammal kristen symbol för den allseende makten, det vill 

säga den som övervakar, och är vanligt förekommande i konsten med Hieronymus 

Bosch ”De sju dödssynderna” från slutet av 1400-talet som ett tidigt exempel.35 I Bibeln 

finns gott om referenser till guds ögon, till exempel Femte Moseboks: ”Herrens, din 
                                                
30 Ibid., s. 141. 
31 Ibid., s. 142. 
32 Michel Foucault, Diskursernas kamp, Stockholm, 2008 s. 216. 
33 Foucault 2002, s. 75–76. 
34 George Orwell, 1984, London, 1977 s. 2. 
35 Astrit Schmidt-Burkhardt ”The All-Seer: God’s Eye as Proto-Surveillance” i Levin, Thomas 
Y., Frohne, Ursula och Weibel, Peter,  CTRL [space], Karlsruhe, 2002 s. 18–19. 
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Guds, ögon vakar ständigt över det [landet], från årets början till årets slut.”36 Gud, 

liksom Big Brother och övervakaren i vakttornet, kan med andra ord se allt. Alltid.   

 Guds öga placerat i en triangel och omgivet av en strålande gloria är en uppfinning 

som hör barocken till, och som har använts flitigt i olika sammanhang. Successivt blev 

det vanligare att placera guds vakande öga på allt från psalmböcker till gravstenar, och 

ofta upplevdes den vakande blicken som mer än enbart symbolisk. När universitetet i 

Greifswald inspekterades i mitten av 1800-talet konstaterades att byggnadernas 

avbildningar av guds öga förvisso var obehagliga, men att de fyllde sin funktion då folk 

förstod innebörden av dem.37 Guds öga hade utvecklats till en stereotyp bild som 

troende kristna förväntades omge sig med, och dessutom hade det lett till något som 

påminner om Foucaults beskrivning av hur makten fungerar automatiskt, det vill säga 

att studenterna i Greifswald, även om de inte var övervakade av gud, agerade som om 

de kunde vara det. 

 Ögat blev senare en i konsten flitigt använd symbol för upplysning, men 

föreställningen om dess allseende egenskaper övergavs inte helt, utan återkom i nya 

skepnader.38 En tysk serieteckning från 1898, vilken främst var tänkt som en satirisk 

drift med olika moderna konstriktningar, föreställer två skräckslagna fångar i en 

fängelsecell. Deras rädsla kommer av att de i cellen har tre symbolistiska målningar, av 

vilka den centralt placerade föreställer ett stirrande, vakande öga.39 Bilden av det hela 

tiden seende ögat som fångarna inte kan undslippa för tankarna till Panopticon. 

 Även avlyssningens historia är lång. I maltesiska tempellämningar från 3000–2500 

f.v.t finns håligheter mellan olika rum som antagligen användes för att kunna lyssna till 

vad som sas i rummet intill.40 Det polisöra som tillsammans med polisögat finns i varje 

hem i Kallocain, har en föregångare i Athanasius Kirchers spionöron som denne 

beskrev i mitten av 1600-talet. I en berömd illustration visar Kircher ett tänkt 

avlyssningssystem i ett palats, med olika spionöron installerade så att fursten genom att 

utnyttja akustiska finesser skulle kunna snappa upp samtal från i princip hela slottet.41  

 Numera finns gott om avancerad teknik för alla möjliga sorters övervakning. Den 

vardagliga övervakningen är en del av vår tid, och sedan 11 september 2001 har 

                                                
36 Bibeln 5 Mos 11:12. 
37 Schmidt-Burkhardt s. 22. 
38 Ibid., s. 23ff. 
39 Ibid., s. 26. 
40 Dörte Zbikowski, ”The Listening Ear: Phenomena of Acoustic Surveillance” i Levin, Thomas 
Y., Frohne, Ursula och Weibel, Peter, CTRL [space], Karlsruhe, 2002 s. 37. 
41 Ibid., s. 38–40. 
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acceptansen för övervakning blivit allt större.42 Att övervakning blir alltmer accepterat 

kan även ha ett samband med den allt rikligare förekomsten av voyeuristisk 

underhållning, till exempel tv-program som Big Brother. När övervakning får ett 

underhållningsvärde upplevs den som mindre hotfull.43 Den moderna övervakningen tar 

sig skiftande uttryck. Det kan handla om sådant som motiveras som nödvändigt av 

säkerhetsskäl, men också om rutiner kring näthandel och om att Google övervakar våra 

sökningar för att kunna ge oss riktad reklam.   

 En del forskare ser i dag Big Brother som en förbrukad metafor för övervakning, då 

den moderna digitala övervakningen är så komplex och verkar i så många olika 

riktningar. En alternativ metafor hittas i stället hos Kafka, där makten verkar i skuggan 

och det råder osäkerhet om vem som vet vad och varför. Samtidigt finns det också de 

som ser Orwell som evigt relevant, dels för hans djupgående varning för totalitarism, 

men kanske ännu mer för gestaltningen av vad övervakning innebär i form av förlorad 

människovärdighet.44 Foucault, och hans analys av Panopticon är fortfarande av 

betydelse för övervakningsforskningen. En del forskare ser Panopticon som applicerbar 

även på dagens övervakningssamhälle, medan andra anser att vi nu lever i ett post-

panoptiskt samhälle, men oavsett vilket måste dagens forskare förhålla sig till Foucault 

och Panopticon.45 Foucaults relevans motiveras också av att hans analyser av 

övervakning fäste uppmärksamheten på det disciplinära samhällets små komponenter, 

alla dessa vardagliga maktstrategier som fokuserar den mänskliga kroppen.46  

4.2.1 Makt, motstånd och varför människor låter sig övervakas  
Då makt enligt Foucault alltid är en del av sociala relationer, finns ingen makt utan 

motstånd. Inom makten ryms maktmotståndet, det kommer inte utifrån utan är en del av 

maktrelationen och fungerar som maktens okuvliga motpart. Det finns alltså inte en 

specifik plats för det stora, totala motståndet mot makten, utan det finns många 

motstånd av olika slag.47 Foucault anser att det som förenar olika typer av 

maktmotstånd inte så mycket är motståndet mot en institution eller en grupp, utan det 

handlar i stället om motstånd mot en maktteknik, det vill säga en form av makt.48 

                                                
42 David Lyon, ”9/11, Synopticon, and Scopophilia” i Haggerty, Kevin D. och Ericson, Richard 
V. (red), The new politics of surveillance and visibility, Toronto, 2006 s. 35. 
43 Michael D. Amey, ”Living Under the Bell Jar” i Critical Survey, Vol. 17, No. 1, 2005, s. 22. 
44 Lyon 2007, s. 143. 
45 Bauman och Lyon, s. 10–12. 
46 Lyon 2007, s. 19–20. 
47 Foucault 2002, s. 105–106. 
48 Foucault 1983, s. 212. 
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 Samma år som Foucaults Övervakning och straff kom ut publicerade filmvetaren 

Laura Mulvey artikeln ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Precis som Foucaults 

bok rör sig Mulveys text kring seende och makt. Utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv 

konstruerar hon en teori kring det seende subjektet och det sedda objektet vilket rotas i 

ett genusperspektiv där kvinnan är den som ses, och åtrås, av mannen.49 Enligt Mulvey 

finns det tre olika sorters blickar när det gäller film: kamerans blick när filmen spelas in, 

publikens blickar på filmen samt blickarna mellan karaktärerna i den färdiga filmen.50 

Mulveys blickteori har sedan dess kommit att användas även i andra sammanhang än 

filmvetenskapliga, för maktrelationer då den underordnade är den som ses medan den 

överordnade är den som betraktar. Sociologen David Lyon binder samman Mulveys 

teorier om att finna behag i betraktandet med vår moderna visuella kultur av seende, och 

ser här ett tänkbart samband mellan en tilltagande lust att betrakta och acceptansen av 

att låta sig betraktas. När tekniken successivt medger allt större möjligheter att se vad 

andra gör, leder det till en acceptans, och i vissa fall lust, att även låta oss betraktas.51 

 Utifrån Mulveys teorier om hur blicken objektifierar den underordnade går det att 

identifiera strategier för hur den underordnade, genom att bli den som ser, ruckar på 

maktbalansen. Ett exempel på detta är att det precis som det finns en kolonial blick, där 

kolonisatören betraktar den koloniserade, också finns en postkolonial blick där det 

tidigare objektet tittar tillbaka, vilket blir en motståndshandling. Tanken är att Mulveys 

teori ska vara användbar vid analysen av maktmotstånd då det i romanerna finns flera 

exempel på hur det övervakade objektet genom att titta på någon annan förvandlar sig 

själv till ett aktivt subjekt, och då får mer kontroll över den egna situationen. 

4.3 Forskningsöversikt 
Vi, Kallocain och 1984 är välkända texter om vilka det finns en rik forskning. 

Detsamma gäller forskning om Foucault och makt, samt övervakningsforskning. Jag har 

här försökt fokusera på forskning som är av relevans för uppsatsens syfte.  

 Beträffande de tre romanerna och deras författare kommer jag bland annat att 

använda mig av Alex M. Shanes The life and works of Evgenij Zamjatin (1968), Barbro 

Gustafsson Rosenqvists Att skapa en ny värld (1999), och Philip Bounds Orwell and 

Marxism (2009). Även arbeten som mer specifikt rör dystopier och kanske i synnerhet 

sambandet mellan dystopier och övervakning kommer att användas. Till dessa hör 
                                                
49 Laura Mulvey, ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” i Mulvey, Laura, Visual and other 
pleasures, Basingstoke, 2009, s. 19–20. 
50 Ibid., s. 26. 
51 Lyon 2006, s. 35. 
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texter av Michael D. Amey, M. Keith Booker, Erika Gottlieb, Thomas Horan, Kumar 

och Sarah Ljungquist. Uppsatsens teoretiska grund vilar framförallt på Foucault och där 

kompletterar jag, som redan framgått i föregående avsnitt, Foucaults egna texter med 

arbeten om Foucault, bland annat Roddy Nilssons bok Foucault – en introduktion. 

Forskningen om övervakning är som regel tvärvetenskaplig, men sociologin tenderar att 

ha en stark ställning och jag har därför valt att i första hand använda mig av 

sociologerna Zygmunt Bauman och David Lyon. 

5 Analys 
Enligt Shane skrevs Vi antagligen under 1920, men idén ska ha funnits hos Zamjatin 

redan under vintern 1917–1918.52 Ofta, när Vi har marknadsförts för en läsekrets i väst, 

har den beskrivits som en dystopisk satir över det sovjetiska styret. Det finns också de 

som, likt Booker, ser Zamjatins text som närmast profetisk i det att den ska ha varnat för 

det framtida sovjetiska maktmissbruket.53 Detta är kanske mindre sannolikt då 

Sovjetunionens totalitära välde var långt ifrån konsoliderat när Zamjatin skrev sin 

roman. Enligt Nils Håkansson är det i stället tron på rationaliteten och kvantifierandets 

möjligheter som är måltavlor för Zamjatins satir, företeelser som förvisso tog stor plats i 

den sovjetiska utopin, men som också också var en del av det västeuropeiska 

tankegodset under 1900-talets tidiga del.54 Samtidigt går det inte att förneka att Vi också 

ger en bild av livet i en totalitär stat, och att texten rymmer en varning för totalitarism. 

Detta trots att Zamjatin, till skillnad från Boye och Orwell, inte hade tillgång till några 

verkliga totalitära stater att inspireras av. Dystopier är som nämnts ofta förvridna 

versioner av författarens egen samtid, men i Vi finns få återspeglingar av den faktiska 

verklighet som omgav Zamjatin. I Vi råder den totala ordningen till skillnad från i det 

tidiga 1920-talets Sovjet, där livet präglades av kaos, inbördeskrig och hungersnöd. Den 

värld Zamjatin går i polemik med är således knappast den reella, utan den idémässiga, 

där föreställningar om den industrialiserade statens överlägsenhet och rationalitetens 

gränslöshet dominerade den intellektuella diskursen under åren efter revolutionen. 

 Vi utspelar sig i den totalitära Den Enda Staten där individualismen har avskaffats 

och där de uniformsklädda medborgarna är så avhumaniserade att de inte ens har namn, 

utan nummer. Frihet saknas eftersom frihet ses som motsatsen till lycka, och i Den Enda 

                                                
52 Alex M. Shane, The life and works of Evgenij Zamjatin, Berkeley, 1968 s. 37–38. 
53 Booker, s. 25. 
54 Nils Håkansson, Förord i Jevgenij, Zamjatin, Vi, Stockholm, 2015 s. VII. 
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Staten är alla lyckliga. Romanens protagonist D-503 lever i en stadsstat konstruerad 

nästan helt i glas. Utanför staden finns ödemarken, avskild med Gröna Muren av glas.  

 Vi är en fiktiv dagbok berättad av rymdskeppskonstruktören D-503. Initialt är han en 

stolt och hängiven anhängare till regimen. D-503 är ansvarig för konstruktionen av 

Integral, rymdskeppet i glas som är tänkt att spela en nyckelroll i Den Enda Statens 

kommande erövring av universum. Livet i Den Enda Staten är reglerat in i minsta detalj. 

Styr gör den enväldige Välgöraren som återväljs enhälligt en gång om året, vardagen 

regleras av Tim-Lagtavlan och numren är inte individer utan kuggar i statens maskineri.  

 D-503 har relationer med två kvinnor, den moderliga O-90 och femme fatalen I-330, 

vilka går att se som två sidor av en mer komplett kvinnogestalt. I-330 är ledare för det 

uppror som äger rum i slutet av boken. Regimen försöker slå ned upproret och återta 

kontrollen, bland annat genom att tvinga alla nummer att genomgå en operation som tar 

bort fantasin. D-503 opereras och förvandlas till en zombielik varelse som utan känslor 

på romanens sista sidor bevittnar hur I-330 torteras. O-90 lever vidare bortom Gröna 

Muren där hon, i strid med lagen, är gravid med D-503s barn. Om upproret lyckas eller 

ej är oklart, då det fortfarande pågår när boken slutar. 

 När Kallocain först publicerades sågs den av många som nazikritisk, men senare har 

den också uppfattats som inspirerad av Sovjetunionen. Gustafsson Rosenqvist 

konstaterar att det knappast var möjligt att skriva en dystopi som Kallocain vid den här 

tidpunkten, utan att ha både Sovjetunionen och Nazityskland i åtanke.55 Kallocain är 

tydligt kritisk till totalitarism, oavsett vilken skepnad den kommer i. 

 Kallocains protagonist och berättare Leo Kall är kemist och uppfinnare av 

sanningsdrogen kallocain. Kall lever i Världsstaten, en av två dominerande totalitära 

stater som ständigt är redo att starta krig mot varandra. Det är en värld präglad av 

misstänksamhet, kontroll och övervakning. Precis som i Vi regleras medborgarnas, eller 

medsoldaternas som de kallas, liv av staten. Vare sig individualitet eller frihet existerar, 

utan medsoldaternas plikt är uteslutande att tjäna staten. 

 Kallocainet ökar statens makt över undersåtarna genom att det blir möjligt att straffa 

statsfientliga tankar och känslor. När kallocainet börjar användas visar det sig att de 

flesta medsoldater längtar efter något annat än det liv som erbjuds i Världsstaten. Leo är 

gift med Linda, och trots att de är gifta saknas närheten i deras relation, vilket är vad 

staten förväntar sig eftersom medsoldaterna ska känna lojalitet endast till staten. Leo 

längtar efter att komma sin hustru nära känslomässigt, och när han illegalt ger henne en 
                                                
55 Barbro Gustafsson Rosenqvist, Att skapa en ny värld, Stockholm, 1999, s. 86–88. 
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kallocaininjektion visar det sig att också hon drömmer om ett annat slags liv. I slutet av 

boken invaderas Världsstaten av grannstaten Universalstaten. Leo tas till fånga och 

skriver sedan ned sin berättelse medan han befinner sig i fångenskap. Något egentligt 

uppror äger inte rum, men under kallocainets inflytande blir det tydligt att många 

medsoldater önskar förändring, vilket skulle kunna öppna för en framtida revolt.  

 1984 blir ofta läst som en kritik av stalinismen, vilket är logiskt i och med att den 

innehåller detaljer som direkt för tankarna till Sovjetunionen, som enpartistyret och 

beskrivningarna av Big Brother som gör honom påfallande lik Stalin. Utrensningarna, 

”the period of the great purges in which the original leaders of the revolution were 

wiped out once and for all. By 1970 none of them was left, except Big Brother 

himself”56 skulle om man ändrade namn och årtionde kunna vara en beskrivning av 

Stalins utrensningar under 1930-talet. Att Orwell själv var en del av den brittiska 

antistalinistiska vänstern gör inte tolkningen av texten som antistalinistisk mindre 

trovärdig.57 Dock, vilket Erich Fromm påpekar i romanens efterord, är det att förenkla 

att läsa texten enbart som Stalinkritisk, eftersom den rymmer kritik mot företeelser som 

också finns i västerländska demokratier.58 Enligt Booker beskrev Orwell själv 1984 som 

en varningstext för hur Storbritannien skulle kunna utvecklas under kampen mot 

stalinismen.59 1984 är dock tydlig i sin kritik av totalitarism.   

 I 1984 har tre totalitära stater delat upp världen emellan sig. De befinner sig i ett 

konstant krigstillstånd, men vem som krigar mot vem varierar. Protagonisten Winston 

Smith bor i Oceanien och är aldrig en trogen anhängare av den styrande regimen, så 

som Leo Kall och D-503. I stället är han uppgiven och resignerad. Han är en del av en 

medelklass i egenskap av medlem i ”the Outer Party”. Samhället är strikt hierarkiskt där 

toppskiktet utgörs av partiets inre krets, följt av dem som likt Winston hör till partiet 

utan att tillhöra kärnan, samt slutligen proletariatet, benämnt ”the Proles”. Även i 1984 

är människorna avhumaniserade, uniformsklädda och numrerade, och lever sina hårt 

reglerade liv under konstant övervakning. De förväntas älska partiets ledare Big 

Brother, den ikoniska gestalten som ingen någonsin har sett. Där ofriheten i Vi 

motiveras med att det är det enda sättet människor kan vara lyckliga på, och i Kallocain 

ses som nödvändigt för att skydda staten och medsoldaterna, strävar partiledningen i 

                                                
56 Orwell, s. 75. 
57 Philip Bounds, Orwell and Marxism, London, 2009, s. 137. 
58 Erich Fromm ”afterword” i Orwell, George, 1984, London, 1977, s. 322. 
59 Booker, s. 69. 
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1984 efter makt för maktens egen skull: ”We are not interested in the good of others; we 

are interested solely in power.”60  

 Winston inleder en relation med Julia, som till skillnad från honom tror på 

möjligheten att sätta sig upp mot partiet. De vänder sig till O’Brien, som Winston tror 

tillhör en underjordisk motståndsrörelse, men som i stället visar sig tillhöra partiets 

ledning, vilket bidrar till gripandet av Winston och Julia. Efter svår tortyr och 

manipulation förråder Winston Julia. I slutet av boken är Winston en håglös, bruten man 

med genuina känslor för Big Brother, och utgör således inte längre något hot mot staten. 

 Men det finns ändå en svag glimt av ljus i slutet av boken, då den är kompletterad 

med ett appendix ”The principles of Newspeak”, vilket är skrivet på vanlig engelska och 

beskriver newspeak (det språk som utvecklades i Oceanien i syfte att göra det språkligt 

omöjligt att uttrycka någon form av avvikande åsikt) som något historiskt. Detta ger en 

antydan om att även om Winston och Julias revolt misslyckades skedde så småningom 

någonting som orsakade regimens fall.  

5.1 Övervakning och makt  
I Vi är transparensen förutsättningen för övervakningen. Eftersom bostäderna är i glas 

levs livet inför öppen ridå, med några undantag. Under de så kallade sexualdagarna har 

D-503 och de andra numren rätt att dra för gardinerna under en timme, om alla 

byråkratiska krav har uppfyllts. Beskyddarna, Den Enda Statens polisstyrka, är en annan 

del av övervakningen. Insynen är total överallt utom i en byggnad, Gamla Huset, som 

står kvar som ett museum över forna tider. Numren övervakas också genom ett 

angiverisystem där varje nummer som bevittnat minsta lilla regelbrott är skyldigt att 

anmäla detta till Beskyddarnas Byrå.  

 I Kallocain har tekniken klivit in på övervakningsarenan. I alla hem finns polisöron 

och -ögon: ”På väggen satt polisörat och bredvid polisögat, lika verksamt i mörker som 

i ljus. Ingen kunde finna dem annat än välmotiverade: vilka härdar för spionage och 

konspirationer kunde inte föräldrarummen annars bli, helst som de också användes som 

besöksrum!”61 Kall anser att övervakningen är nödvändig. Till skillnad från i Zamjatins 

dystopiska värld finns här inga tillfällen när övervakningen inställs. 

 Precis som i Vi finns här ett angiverisystem, bland annat manifesterat i form av de 

varje vecka utbytta hembiträdena som har till uppgift att ”avlägga rapport om familjen 

                                                
60 Orwell, s. 263. 
61 Karin Boye, Kallocain, Göteborg, 2013 s. 43. 
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vid veckans slut – en reform som allmänt ansågs ha förbättrat tonen i många hem.”62 

Även familjemedlemmar uppmanas att ange varandra, eftersom alla ses som potentiella 

statsfiender. I Kallocain är inte bostäderna av glas, men arbetsplatserna verkar 

emellertid till stor del ha transparenta väggar.63 Angiveriet, kontrollen och acceptansen 

av övervakningen grundar sig på en genuin misstro individer emellan: ”Fanns det en 

grund och skäl till förtroende människor emellan, så skulle någon Stat aldrig ha 

uppstått.”64 Att staten skulle vara till för människorna i stället för tvärtom ses som 

gammaldags vidskepelse. Individer ses som celler i statsorganismen och de enskilda 

cellernas inordning ses som ett resultat av hungern efter säkerhet.65 Misstron ses som 

självklar, och utgör grunden för övervakningen vilken i sin tur accepteras eftersom den 

anses leda till trygghet. 

 I 1984 övervakas medborgarna av teleskärmar som fungerar som både sändare och 

mottagare. Alla ljud tas upp av skärmen, och den som befinner sig framför en skärm kan 

också iakttas. Invånarna i Oceanien är antagligen inte övervakade hela tiden, men precis 

som i Panopticon finns inget sätt att veta när de är det: ”You had to live – did live, from 

habit that became instinct – in the assumption that every sound you made was 

overheard, and except in darkness, every movement scrutinized.”66 Ytterst ansvariga för 

övervakningen är tankepolisen, och det värsta brottet av alla är ”thoughtcrime”, ”the 

essential crime that contained all others in itself.”67 ”Thoughtcrime” kan utgöras av i 

princip vad som helst som antyder att en partimedlem inte fullt ut sympatiserar med 

partiet. Även här finns ett angiverisystem, där alla övervakar alla. Någon trygghet 

familjemedlemmar emellan existerar inte: ”The family had become in effect an 

extension of the Thought Police.”68  

 I Vi är villkoren för övervakningen desamma för alla nummer, men det finns 

tidpunkter och platser där det går att få en liten obevakad stund. I Kallocain finns 

klasskillnader, där den som befinner sig högre upp i hierarkin kan ta sig friheten att likt 

polischef Karrek stoppa en kudde i polisörat för att kunna tala ostört.69 Detta inspirerar 

Kall att upprepa Karreks manöver med kudden, och dessutom hänga för polisögat, för 

                                                
62 Ibid., s. 22. 
63 Ibid., s. 19 respektive s. 23. 
64 Ibid., s. 121. 
65 Ibid., s. 122. 
66 Orwell s. 3. 
67 Ibid., s. 19. 
68 Ibid., s. 133. 
69 Boye s.124. 
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att ostört kunna ge Linda kallocain. Några sanktioner för att ha undflytt övervakningen 

verkar han inte drabbas av.  

 I 1984 finns också en hierarki. De som lever längst ned på samhällsstegen övervakas 

mindre än partimedlemmarna, då de inte ses som något hot. Winston hyser ett desperat 

hopp om att det är därifrån den framtida revolten ska komma, men denna grupp, som 

utgör majoriteten av befolkningen, är upptagen med att skaffa mat för dagen och hålls 

nöjda med hjälp av automatiskt producerad masskultur, och kommer därför knappast att 

revoltera. Som Thomas Horan konstaterar placerar Orwell potentialen för revolt hos 

samhällets mellanskikt, och det är därför logiskt att staten fokuserar på övervakning av 

medelklassen och i stort låter arbetarklassen slippa undan kontrollen.70 O’Brien kan 

stänga av teleskärmen ibland, även om det inte ens för en partitopp är helt fritt fram: ”It 

is unwise even for members of the Inner Party to turn off the telescreen for more than 

half an hour.”71 

5.1.1 Den disciplinära makten och Panopticon som modell för övervakningen 
Disciplinen frambringar enligt Foucault fogliga kroppar, till skillnad från äldre tiders 

straff som syftade till att demonstrera despotens rätt att tillfoga undersåtarna kroppslig 

skada.72 I 1984 är syftet med bestraffningen av Winston att forma honom till rätt sorts 

individ, till en foglig, normal kamrat med kärlek till Big Brother. Samtidigt lever 

medeltidens spektakel kvar i Oceanien, men de regelbundet återkommande offentliga 

avrättningarna är främst avsedda för andra staters krigsfångar, och syftar till att 

underblåsa hatet mot den makt regimen för tillfället är i krig mot. De egna medborgarna 

straffas i tysthet, de torteras och hjärntvättas till dess att de förvandlats till lydiga 

undersåtar, eller så avrättas de i avskildhet och skrivs sedan ut ur historien så att det 

verkar som om de aldrig har funnits. I Världsstaten utdöms straff inte efter en fastställd 

straffskala. I stället genomförs undersökningar för att ”skilja användbart material från 

oanvändbart.”73 Detta innebär att den medsoldat som inte ses som användbar för staten 

lika väl kan avrättas, även om brottet i sig kanske inte var så allvarligt, medan den som 

anses kunna vara till nytta i stället ska få ett straff som syftar till återanpassning. Här 

framkommer att syftet med straffet är att forma individer utifrån Världsstatens 
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föreställningar om hur en normal och sund medsoldat ska vara och tänka, vilket 

stämmer in på Foucaults beskrivning av disciplinstraffets normaliserande funktion. 

 I Den Enda Staten är straff offentliga, och rituella på ett sätt som för tankarna till 

äldre tiders publika avrättningar. Nummer som har brutit mot lagen avrättas i det som 

kallas Välgörarens Maskin, och det är Välgöraren själv som drar i spaken som får den 

dödsdömdes kropp att förvandlas till en ”liten pöl kemiskt rent vatten.”74 Det finns 

någonting rituellt över hur Välgöraren efter avrättningen smyckas med blommor, och 

D-503 hänvisar också till likheten med äldre tiders religiositet, men påtalar att gud i Den 

Enda Staten är staten själv.75 Det som skiljer avrättningarna i Vi från dem Foucault 

beskriver i Övervakning och Straffs inledande avsnitt är att de inte skildras som 

kvalfulla, utan det är effektiviteten som fokuseras, en effektivitet som går att sätta i 

samband med Den Enda Statens föreställningar om matematisk precision och exakthet. 

Trots det överlappar här disciplinen och suveränitetsmakten, på ett sätt de inte gör i de 

andra texterna. Straffen har inte riktigt samma funktion i Vi som i Kallocain och 1984. I 

stället är det andra delar av det Foucault beskriver som disciplinens verktyg som är 

verksamma i Den Enda Staten, då det är tydligt att det är den fogliga kroppen i statens 

tjänst som utgör idealet också i Vi. Den hierarkiska övervakningen är som nämnts 

verksam i alla tre av de fiktiva världarna. Examinationen förekommer i alla tre texterna, 

och kanske allra tydligast i Vi. När D-503 drabbas av sitt begär till I-330 och börjar 

uppföra sig allt mindre normalt, undersöks han och diagnosticeras som sjuk. Den 

sjukdom han har drabbats av är att han har utvecklat en själ, det vill säga en sorts 

individualitet. När detta uppdagas föreslår läkaren att han ska läggas på sprit i 

forskningens tjänst, och det som räddar honom är hans roll som konstruktör av 

Integral.76 Precis som i Kallocain är det den enskildes användbarhet för helheten, staten, 

som avgör straffet för avvikelsen från normaliteten. 

 Den reglering av tiden Foucault ser som en central del av disciplinen finns i alla tre 

romanerna. I Vi är det Tim-Lagtavlan som styr över när varje individ ska stiga upp, äta, 

arbeta och sova. In i minsta detalj regleras varje individs liv, förutom varje dags två 

privata timmar. I Kallocain och 1984 är dagarna inrutade på samma strikta sätt: fasta 

sovtider, obligatoriska kvällsaktiviteter och hårt reglerad arbetstid. Gemensamt är att 

den mänskliga kroppen är till för statens skull, och att kroppen ska inordnas för att bli så 
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foglig och produktiv som möjligt, vilket är väl överensstämmande med Foucaults analys 

av hur disciplinen fungerar. 

 I Panopticon är fångarna isolerade från varandra, och kan ständigt övervakas utan att 

de kan se övervakararen. Foucault beskriver Panopticon som en arkitektonisk modell 

för disciplinerande maktmekanismer, och konstaterar att Panopticon inte begränsas till 

rumsliga miljöer, utan är en modell som kan göras allmän, och att panoptismen blir ett 

sätt att definiera maktens förhållande till människors dagliga liv.77 Att det moderna 

samhället liknar fängelset är något av en underdrift om man låter samma utsaga gälla 

Zamjatins, Boyes och Orwells fiktiva samhällen. Mycket mer fängelselik än så blir 

tillvaron knappast, vare sig de traditionella fängelsemurarna existerar eller ej. Oceaniens 

teleskärmar är alltid igång, men det är omöjligt att veta exakt när någon verkligen tittar 

eller lyssnar. Detsamma gäller livet i Världsstaten, där polisöra och -öga alltid finns, 

men som Leo Kall konstaterar ”är de visst inte alltid i bruk.”78 I Den Enda Staten är det 

transparensen som gör individerna synliga, och även om det förvisso alltid går att titta in 

i någons hem, eller på någons arbetsplats, är det ingen som kan veta säkert vem som i 

varje givet ögonblick tittar åt ett specifikt håll, på ett specifikt objekt. Att individer är 

medvetna om den konstanta synligheten gör att makten fungerar automatiskt, det som 

spelar roll är inte om en individ är övervakad utan att denne tror sig vara det, och agerar 

utifrån att det antagligen är så.  

 Panopticon utmärks också av vakttornet, där övervakaren kan sitta och ”urskilja alla 

de små instängda silhuetterna.”79 Som Amey skriver saknas vakttornet, som kan fungera 

som en identifierbar symbol för förtrycket, i Vi.80 Detsamma gäller i Kallocain, där ett 

konkret utryck för den repressiva makten också saknas. I 1984 finns däremot Big 

Brother. Eftersom ingen någonsin har sett Big Brother, annat än som en ikonisk bild, 

eller hört honom annat än som en röst från teleskärmen,81 går det att se Big Brother som 

analog med Panopticons vakttorn, speciellt som frasen ”Big Brother is Watching You” 

syns överallt – han är en ständigt närvarande, men ändå osynlig symbol för 

övervakningen. I Vi är övervakningstornets symboliska funktion överflödig eftersom 

numren har internaliserat dess funktion genom att alla övervakar alla.82 Detta gäller 

även Kallocain. I 1984 övervakar förvisso alla varandra också, men Big Brothers 
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78 Boye, s. 173. 
79 Foucault 1987, s. 201 
80 Amey, s. 28 
81 Orwell, s. 208. 
82 Amey, s. 28. 



  
 

20 

funktion som symboliskt uttryck för kontrollen är också att ”act as a focusing point for 

love, fear and reverence, emotions that are more easily felt toward an individual than 

toward an organization.”83 Att det är enklare att fokusera känslor på något, eller någon, 

kan ses som påminnande om de resonemang som finns inom den samtida 

övervakningsforskningen som visar att övervakning nästan alltid motiveras med en 

rädsla för den Andre, vilken i sin tur kan ta sig skilda uttryck.84 Rädslan för den Andre 

som angiven orsak till övervakning är tydligast gestaltad i Kallocain, där den ständigt 

krigsberedda grannstaten och dess spioner, anges som skäl till övervakningen. 

 En annan skillnad Amey påtalar mellan Panopticon och Den Enda Staten är att 

numren inte är isolerade och osynliga för varandra.85 Detta gäller också i Kallocain och 

1984 – i alla tre texterna är människorna kuggar i ett byråkratiskt och industriellt system 

där de nödvändigtvis behöver arbeta tillsammans i stället för att sitta isolerade i enskilda 

celler. Samtidigt går det att resonera kring syftet med osynligheten i sidled i Panopticon, 

och om detta syfte inte uppnås, fast med andra medel, i de tre romanerna. Syftet med 

osynligheten i sidled är att fångarna inte ska kunna samarbeta, konspirera och 

organisera motstånd.86 Det finns framförallt två aspekter som, förutom övervakningen, i 

varierande grad, isolerar människor från varandra i de tre dystopierna, och det är 

regleringen av tiden och bristen på känslomässiga band till andra. I Vi är dygnen strikt 

inrutade vilket försvårar privat interaktion människor emellan. Där finns inga 

familjerelationer, sexualiteten regleras enligt Lex Sexualis: ”Varje nummer har rätt till 

varje annat nummer såsom sexualprodukt”87, och barnen uppfostras i barnfabriker. 

Sexualiteten ses som en renodlat biologisk funktion, och regleringen av den är ett 

uttryck för hur genombyråkratiserat samhället i Vi är. Där finns emellertid 

vänskapsrelationer, och det finns exempel på en längtan efter en form av 

familjekonstellation då D-503 refererar till sig själv, vännen R och sexpartnern O (som 

också prenumererar på R för sexuella ändamål) som en familj.88 Det finns trots allt 

känslomässiga band mellan människor i Den Enda Staten och trots de strikt inrutade 

dygnen finns det möjlighet att både planera och genomföra motstånd, vilket 

framkommer tydligt i upproret i slutet av romanen.  
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 I Kallocain är tiden också reglerad, och den känslomässiga isoleringen framstår som 

ännu längre gången än i Vi, trots att det finns familjer, och att barnen i alla fall under de 

första åren lever tillsammans med sina föräldrar. Den starka misstron gör dock att det är 

näst intill omöjligt för människor att anförtro sig åt varandra, och det är först i och med 

att han injicerar sin hustru med kallocain som det går upp för Leo Kall att den ensamhet 

han upplever delas av Linda. Även om medsoldaterna inte lever i enskilda celler är det 

svårt för dem att ärligt se, och bli sedda av, varandra, då de hindras av både övervakning 

och misstron människor emellan. 

 I 1984 finns knappast något som kan kallas vänskap. Äktenskap existerar men de är, 

precis som i Kallocain, till för att producera barn till staten och handlar varken om 

kärlek eller åtrå. Äktenskap mellan partimedlemmar måste godkännas, och om de 

blivande äkta makarna visar tecken på att attraheras av varandra avslås ansökan.89 Syftet 

är inte bara att förhindra lojaliteter som partiet inte kan kontrollera, utan också att 

avlägsna all sexuell lust, eftersom alla former av passion i stället ska kanaliseras till hat 

för fienden och kärlek till Big Brother. Även fysiskt är människor skilda från varandra 

och kontakt är bara tillåten när arbete eller partiaktiviteter så kräver, och här är det 

framförallt övervakningen som håller människor ifrån varandra: ”the physical difficulty 

of meeting was enormous. […] Whichever way you turned, the telescreen faced you.”90 

Detta sammantaget gör människor ensamma, på ett sätt som kan liknas vid att sitta 

ensam i en cell utan möjlighet att ha kontakt med, eller ens se, sina cellgrannar. I alla tre 

romanerna är individerna således i varierande grad isolerade från varandra, till viss del 

fysiskt, men kanske främst känslomässigt, vilket går att likna vid den bristande 

synligheten i sidled i Panopticon.  

5.1.2 Bio-makt och olika slags bekännelser 
Där disciplinen strävar efter att skapa fogliga kroppar av enskilda individer, strävar bio-

makten efter att definiera och kontrollera hela befolkningar. Här hamnar fokus ofta på 

det biologiska, som förökning, hälsonivå, födelse och död. Bio-makt utövas genom bio-

politik, det vill säga olika former av regleringar och normer syftande till att påverka och 

styra det biologiska hos en befolkning. 

 I de tre analyserade dystopierna är bio-makten påtagligt närvarande. Medborgarna är 

ålagda att hålla sig friska, och att sköta sin hälsa är inte ett val utan en skyldighet. I Vi är 

det lagstadgat hur många gånger maten ska tuggas innan den sväljs och i Kallocain är 
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medsoldaterna skyldiga att sova gott. Sedan kan det ibland diskuteras var gränsen 

mellan bio-makt och disciplin går. När Winston i 1984 tvingas delta i den obligatoriska 

morgongymnastiken framför teleskärmen är det ett utryck för bio-makt, då staten kräver 

att alla medborgare ska hålla sig i form, men det går också att se samma procedur som 

en del av den disciplinära makten, då kvinnan på teleskärmen tilltalar Winston direkt 

och kräver att han ska foga sig, och göra rörelserna på det regelmässiga sättet.91 Det går 

att tolka som att syftet är att åstadkomma en hälsosam och sund befolkning, men det går 

likaväl att se som ett uttryck för disciplinering. Det troligaste är dock att det är en 

kombination av båda delarna. Att gränserna mellan olika typer av maktkonfigurationer 

alltid är tydliga är ju inte heller någonting Foucault påstår. I Vi finns ett exempel på bio-

makt som för tankarna till rashygien, manifesterat i de så kallade faderskaps- och 

moderskapsnormerna. Exakt vad som krävas för att uppfylla normerna för att få 

tillåtelse att föröka sig framgår inte, annat än att det finns krav på en viss kroppslängd. 

Den barnlängtande O-90 tillåts inte bli gravid eftersom hon ”är 10 centimeter under 

moderskapsnormen.”92  

 Bekännelsen har en central roll, både enligt Foucault som ser den som en 

sanningsproducerande ritual med gamla anor, och i de tre dystopierna. Dessa förenas av 

att de alla har en skrivande protagonist som på olika sätt känner ett driv efter att teckna 

ned sin bekännelse. I Vi är det slående hur ofta D-503 skriver att han bekänner när han 

anser att han gjort, eller tänkt något olämpligt.  

 I Kallocain får bekännelsen en extra framträdande position i och med att kallocainet 

tvingar människor att bekänna det de döljer i sitt innersta, vilket också, som i Lindas 

fall, kan ha en frigörande effekt vilket Gustafsson Rosenqvist påtalar.93 Efter att Leo 

tvingat sig på Linda och injicerat henne med kallocain väljer hon att fortsätta tala, att 

fortsätta sin bekännelse, vilket skulle kunnat bli början till ett starkare känslomässigt 

band mellan Leo och Linda. Framförallt används dock kallocainet för att få människor 

att bekänna saker som de senare kan straffas för. I 1984 är bekännelsen någonting som 

tas för givet, alla bekänner till slut. Tortyren och hjärntvätten är så omfattande att ingen 

kan låta bli att bekänna, och de flesta bekänner allt de kan komma på att bekänna. 

Bekännelsen är snarast en formalitet på väg mot det verkliga målet, att normalisera den 

avvikande. I Zamjatins roman används också tortyr för att få statsfiender att bekänna. 
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5.2 Allseende ögon och blickar som gör motstånd 
Ögon som symbol för den allseende makten är rikligt förekommande i Vi, Kallocain 

och 1984. Tydligast är det i 1984, där Big Brother ständigt blickar ut över Oceaniens 

kamrater. Redan på romanens första sidor nämns Big Brothers blick flera gånger, och 

trots att det bara handlar om affischer upplever Winston att ”the dark eyes looked deep 

into Winston’s own.”94 På samma sätt som studenterna i Greifswald kände sig iakttagna 

av gud när guds ögon smyckade universitetet, känner sig Winston iakttagen, inte bara av 

den faktiska övervakningen, utan också av bilder föreställande Big Brother. Även i Vi 

ges seende ögon stor plats. Enligt Amey alluderar Zamjatin till ögon mer än 160 gånger 

i Vi, vilket Amey ser som ett uttryck för att det visuella är ett dominerande tema i 

romanen.95 Här finns ingen motsvarighet till Big Brother, utan det är transparensen och 

allas blickar på varandra som fokuseras i större delen av texten, förutom den ständigt 

uppdykande S, som D-503 känner sig övervakad av. Utan att ens titta kan D-503 känna 

hur ”stålgrå ögon borrar sig in i [honom].”96 I Kallocain finns det allseende ögat med i 

form av det ständigt närvarande polisögat. Dessutom kan Leo, precis som D-503 näst 

intill fysiskt känna av fientliga, övervakande blickar: ”hela tiden [kunde han] känna den 

lille fule mannens ögon som en serie pilskott.”97 I alla tre romanerna är den fientliga 

blicken flitigt använd som ett uttryck för övervakning och kontroll.  

 Men blickar kan också formera motstånd. Foucault skriver att den övervakade i 

Panopticon är ett ”objekt om vilket information inhämtas, men han är aldrig subjekt i en 

kommunikation.”98 På liknande sätt beskriver Mulvey hur kvinnan på filmduken blir ett 

objekt för den manliga blicken. Precis som det kvinnliga ofta representeras av det 

passiva och underordnade är de tre protagonisterna passiva, underordnade och väntande, 

i förhållande till den kontrollerande makten. Det är först när de vänder den egna blicken 

mot någon annan, när de gör sig själva till subjekt, som de förvandlas till aktiva med en 

större kontroll över sina egna liv. 

 Foucault skriver att motstånd ofta är motstånd mot det specifika, en form av makt, 

och sällan mot det institutionella. I 1984 gör Julia uppror innan Winston gör det, men 

det är inte partiet som helhet hon revolterar mot, utan kontrollen av hennes person och 

sexualitet. Redan tidigt i romanen tittar Julia på Winston, trots att de lever i en värld där 
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det kan innebära fara att vända blicken mot någon annan. När Winston först råkar ut för 

Julias blick tolkar han henne som ett uttryck för partiets kontrollapparat, blir rädd för 

henne och överväger till och med att slå ihjäl henne vid ett tillfälle när han tror att hon 

förföljer honom. Senare, efter att Julia har smugglat till honom en lapp med orden ”I 

love you”99 på förändras allt. Genom att titta tillbaka, utan rädsla för henne, förvandlar 

han sig själv från objekt till subjekt i relation till Julia. Det här exemplifierar det 

Foucault beskriver som maktens relationella karaktär, hur makt finns i alla relationer 

och är någonting ständigt pågående. Maktbalansen mellan Julia och Winston förändras 

från att han är rädd och känner sig övervakad, till att han börjar titta på henne, åtrå 

henne och så småningom förälskar sig i henne. Det är också när Winston inser att han, 

likt Julia, kan göra motstånd mot något, nämligen partiets förbud mot promiskuitet, som 

hans tankar på andra former av motstånd väcks. 

 I Vi är det D-503s åtrå till I-330 som får honom att börja bryta mot regler. Fram till 

dess har han främst låtit sig betraktas, han har varit ett övervakat objekt, men efter att 

han har träffat I-330 söker hans blick ständigt efter henne. Från att som tidigare lydigt 

ha anammat statens lära om sexualiteten som en renodlad biologisk process, känner han 

nu, sedan han vänt sin blick mot I-330, såväl åtrå som svartsjuka. Det D-503 gör uppror 

mot är inte Den Enda Staten, utan samma stats krav på att han ska dela I-330 med andra 

och på att han villigt ska upplåta sin kropp till den som prenumererar på honom. Det är 

återigen en enskild maktteknologi han protesterar mot, även om hans protest blir en del i 

den större revolten som I-330 är ledare för.  

 I Kallocain är det inte erotisk passion som får Leo att ifrågasätta staten, men det är 

när han börjar titta på sina medsoldater, som då alltmer förvandlas till medmänniskor, 

som han går från att vara ett objekt, eller en foglig kropp, till ett handlande subjekt. 

Genom att täcka över polisöra och –öga och injicera Linda med kallocain revolterar han, 

inte mot staten, men väl mot statens övervakning av honom och Linda, och mot den 

påtvingade känslomässiga isolering de lever i. Även här är således blicken som riktas 

mot någon annan en central komponent i motståndet. Den kväll han har bestämt sig för 

att ge Linda kallocainet viker han inte heller undan för hennes blick, då han känner att 

det han har i fickan, kallocainet, är starkare strålkastare än Lindas genomträngande 

blick, som han tidigare har väjt för.100 Även detta blir ett uttryck för maktens 
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relationella karaktär – makten finns i relationen mellan Linda och Leo, men den 

förändras utifrån situation i stället för att vara konstant.  

6 Avslutande diskussion  
Utifrån ett maktperspektiv har jag analyserat övervakningstemat i tre dystopier och 

undersökt hur detta kan förstås utifrån Foucaults begrepp disciplinär makt, panoptism 

och bio-makt. Jag har också studerat hur motståndet mot makten tar sig uttryck. 

 Vi, Kallocain och 1984 är alla exempel på totalitära dystopier, det vill säga texter 

som varnar för totalitarism. I alla tre är övervakningen en central del av regimens 

kontroll av medborgarna, det vill säga den är ett centralt verktyg för utövandet av 

disciplinär makt. Alla texterna går att läsa som dystopiska versioner av ett 

kontrollsamhälle, som innehåller såväl disciplinär makt som bio-makt – de 

maktkonfigurationer Foucault ser som centrala för framväxten av det moderna 

kontrollsamhället. I alla texterna är övervakningen gestaltad som näst intill konstant, 

och med undantag för Winston Smith i 1984 ser romanernas protagonister den initialt 

som nödvändig för att samhället ska fungera. På många sätt går romanernas fiktiva 

samhällen att tolka i analogi med Benthams Panopticon. Det mest utmärkande för 

Panopticon, att fångarna lever som om de vore konstant övervakade och att makten 

därför fungerar automatiskt, är också karakteristiskt för hur människor i Vi, Kallocain 

och 1984 lever. Det går även att hitta likheter med Panopticons isolering i sidled i hur 

romanernas människor är känslomässigt isolerade från varandra. 

 När romanernas karaktärer gör uppror mot makten och övervakningen blir maktens 

relationella karaktär tydlig, och måltavlorna för motståndet är, med undantag av det 

uppror I-330 är ledare för, specifika makttekniker. En central form av motstånd kan 

identifieras utifrån Mulveys teorier om seende och makt, genom att det övervakade 

objektet vänder den egna blicken mot någon annan och då gör sig själv till subjekt, 

vilket skapar ett större handlingsutrymme. 

 Alla tre romanerna ger uttryck för en modifierad form av såväl disciplin som bio-

makt. Att de ändå går att analysera utifrån samma premisser som Foucault ser som 

utmärkande för framväxten av det moderna samhället, det vill säga det vi lever i idag, 

leder tankarna i riktning mot det Fromm konstaterar i sitt efterord till 1984, nämligen att 

det är en förenkling att läsa Orwells roman bara som en varningstext för totalitära 

system, må de vara nazistiska eller stalinistiska, då romanen också rymmer företeelser 

som finns i västerländska demokratier. Detsamma torde gälla för Vi och Kallocain. 
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