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Denna studie har som mål att undersöka hur normer och konformitet skapas i ett modernt, 

teknologiskt samhälle genom att studera satirisk populärkultur. Det är den tredje säsongen av 

den satiriska, dystopiska tv-serien Black Mirror som studeras. Syftet är att hitta avsnittens 

gemensamma diskurser kring normer för att därefter göra en koppling till den teknologiska 

utvecklingen och dagens samhälle.  

 

Studiens grundläggande teori och metod är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som 

analyserar både skrivna, verbala och visuella tecken. Det teoretiska ramverket består även av 

socialpsykologisk rollteori, ideologiteori och teknologisk determinism, som används för att 

hitta och analysera materialets diskursiva teman. Tre teman med fokus på normer upptäcks - 

rädslan för utanförskap och nonkonformism, politisk ideologi som normskapare samt 

teknologins påverkan på normer.  

 

Trots att seriens avsnitt huvudsakligen utspelar sig i en dystopisk och högteknologisk framtid, 

är det möjligt att genom tematiseringen observera flera intressanta kopplingar till dagens 

samhälle. I analysen hittas samband till bland annat förintelsen, Sverigedemokraterna, 

fenomenet #metoo och Kim Kardashians populära Instagram-konto. 
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ABSTRACT 

Authors: Emma Jakobsson Ögnelooh and Andrea Jonsson 

Title and subtitle: The ability to fit in to a modern world: A critical discoursive analysis of 

satirical Black Mirror 
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Pages: 52 

 

The intention of this study is to explore how norms and conformity is created in a modern, 

technological society, through studying satirical popular culture. The third season of the 

satirical, dystopic tv-series Black Mirror, is the subject of analysis. The aim is to find the 

episodes shared discourses evolving norms, to then draw parallells to technological 

development and todays society.  

 

The underlying theory and method is the multimodal critical discourse anlaysis (MCDA), for 

an analyzis of written, verbal and visual elements. The teoretical framwork additionally 

consists of social psycology’s roletheory, ideology theory and techological determinism, 

which will be used to find and analyze the materials discoursive themes. Three themes with 

focus on norms are discovered - fear of exclusion and nonconformity, political ideology as a 

creator of norms and technology’s influence on norms. Although the episodes mainly take 

place in a dystopic, highly technological future, it is possible through thematisation to observe 

connections to todays society.  

 

Although the series mainly takes palce in a dystopic and highly technological future, it is 

possible through thematization to observe several interesting parallells to todays society. In 

the analysis connections are found including The Holocaust, Sverigedemokraterna, the 

#metoo-fenomenon and Kim Kardashians popular Instagram-account.  
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1. Inledning 

All populärkultur säger något om samhället den är skapad i. Att en kulturprodukt blir populär 

beror på att den är relaterbar, berörande eller väcker tankar (Lindgren, 2009). Samtidigt spelar 

teknologi en allt större roll i vår vardag, vilket också speglas i dagens populärkultur. Den 

satiriska Netflix-serien Black Mirror skildrar en högteknologisk värld där jakten på att 

ständigt passa in och höja sin status tar en allt större plats. Vissa avsnitt utspelas i ett samhälle 

likt vårt, medan andra utspelar sig i en dystopisk framtid med mer avancerad teknologi. 

Seriens avsnitt är helt fristående från varandra och förutom det gemensamma fokuset på 

teknologi tar alla upp olika ämnen. Det är därför intressant att se vad seriens olika avsnitt har 

för gemensamma värderingar och diskurser, samt vad dess underliggande budskap kan säga 

om vår samtid. I den här studien kommer en multimodal kritisk diskursanalys genomföras på 

seriens tredje säsong, med socialpsykologisk rollteori, interaktionism och teknologisk 

determinism som teoretiskt perspektiv. Målet med analysen blir att upptäcka de tankar som 

seriens skapare lyfter fram kring ideologier, normer och konformitet, samt reflektera över 

kopplingar till vårt samhälle. 

  

1.1. Disposition 

För att förenkla läsbarheten och undvika förvirring inkluderas här en förklaring av denna 

studies disposition. Nedan följer en förklaring av undersökningens syfte, mål och 

frågeställningarna som strävas efter att besvaras. Därefter ett bakgrundskapitel, innehållande 

nödvändig fakta om perspektivet vi utgår från, samt vad som gör populärkultur och satir 

intressant att analysera. Detta följs av en presentation av vårt analysobjekt - tv-serien Black 

Mirror. Sedan en kartläggning av forskningsfältet med liknande studier som genomförts och 

efter det förklaring av våra teoretiska ansatser. Efter förklaring och motivering kring valet av 

metod inleds analysen, som är uppbyggd efter teoretiskt grundade teman. På detta följer en 

slutdiskussion med reflektion över analysen, slutsatser och personliga tankar som dykt upp 

under arbetet. Avslutningsvis föreslås några ämnen för vidare forskning.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras studiens syfte följt av de frågeställningar som ska användas för att uppnå 

detta syfte. 

 

2.1. Syfte 

Syftet med vår studie är att analysera vilka synsätt på normativitet, konformitet och 

grupptillhörighet som framställs i populärkultur. Vi kommer undersöka detta genom en 

diskursanalys utförd på serien Black Mirror. Analysen ämnar att öka förståelsen kring de 

olika aspekterna av normskapande i modern tid. 

 

2.2. Frågeställningar 

Den huvudsakliga frågan vi strävar efter besvara med studien är: Vad säger modern, 

populärkulturell satir om normer och konformitet i vårt samhälle? För att hitta ett svar på 

detta kommer vi använda flera mindre frågor som verktyg.  

 

• Vad säger modern, populärkulturell satir om normer och konformitet i vårt samhälle?  

o Vilka diskursiva teman kring normer kan utläsas i Black Mirror? 

o Vilka samhälleliga problem lyfter Black Mirror fram och hur återspeglas de i 

vårt samhälle?  

o Hur förstärker visuella element avsnittens budskap? 

 

I analysen och slutsatsen vill vi dessutom försöka besvara diskussionsfrågan: Vad kan Black 

Mirror skapa medvetenhet kring i vårt samhälle? Det är inte en fråga vi förväntar oss att få ett 

definitivt svar på. Det är dock relevant att reflektera över vid analys av ett objekt i satirgenren 

eftersom satir skapas kring samhälleliga frågor. Populärkultur är inte heller lika relevant om 

den inte betraktas i samband med samhället den existerar i. 
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3. Bakgrund 

För ökad förståelse av Black Mirrors funktion i kulturen, är det essentiellt att förstå 

populärkulturens bakgrund och vad genren satir innefattar. Det intressanta med populärkultur 

är dessutom kontexten den är skapad i och hur den upplevs av samhället. Därför kommer det i 

detta kapitlet diskuteras kortfattat några samhälleliga ämnen som kritiseras av serien samt vad 

som upplevs som viktigt av den stora massan idag. 

 

3.1. Vad är populärkultur? 

Populärkultur står för kulturprodukter inom områden som tv, radio, mode, film, litteratur och 

musik, som alla konsumeras av den stora massan i samhället. Följaktligen syftar begreppet på 

kultur som är populär. “Populärkulturen finns överallt omkring oss och den är något som alla 

kan relatera till.” Genom medier som tv, reklam och internet tillägnas vi, tolkar vi och 

bearbetar stora delar av vår kunskap om världen och om oss själva. Populärkulturen både 

uttrycker och formar allmänhetens känslor, attityder och livsstilar (Lindgren, 2009). 

 

Ehn och Löfgren (2001) skriver om hur populärkultur är vardag för den stora massan, även 

för den person som utför en kulturanalys. För att analysera populärkultur kan man därför 

behöva lämna sitt vardagliga perspektiv, och försöka se materialet utanför sin personliga 

synvinkel. 

 

“För den som bedriver kulturanalys i det egna samhället handlar det om att 

ifrågasätta det självklara och avtrivalisera det invanda. Ett syfte är att göra sig 

främmande för att på så sätt raffinera observationsförmågan.” (Ehn & Löfgren, 

2001). 

 

Populärkulturanalyser är en forskningstradition som går långt tillbaka. Fiske och Hartleys 

Reading Television (2003) är lika relevant i fältet som när första upplagan kom 1978. Den var 

en av de första publiceringarna som ifrågasatte televisionens ensidiga kommunikationen med 

sin publik. Författarna ville genom kritisk innehållsanalys visa på hur TV kan vara både 

populärt och viktigt. De diskuterar bland annat hur världen som porträtteras på skärmen 
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skiljer sig från verkligheten och vilka konsekvenser detta kan innebära. Hur arbeten med lägre 

status framställs kan innebära besvikelse när unga söker jobb i framtiden och hur skillnaden i 

framställningen mellan etniciteter och kön kan påverka tittarnas åsikter (Fiske & Hartley, 

2003). Trots att innehållet och formatet kring TV har utvecklats och förändrats är samma 

insikter viktiga att reflektera kring idag. 

 

3.2. Satir 

Black Mirror befinner sig inom genren satir, som har en unik plats i kulturen. Satir som 

litterär genre har funnits sedan antikens Rom, då dikter, så kallade “verssatir” skrevs om 

samhällets fel och brister. Genren växte i popularitet och texterna blev längre. Prosasatiren 

lever kvar och har gjort stort avtryck på vår kultur, genom George Orwell, August Strindberg 

och Voltaire. Satir kan ha stor påverkan på samtida opinionsbildning, eftersom den kritiserar 

samhället i ett greppbart format (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

“Satir är en komplex konstform, en som förlitar sig på en medvetenhet om samtida 

problem, en hög nivå kunnighet, och ett hälsosamt sinne för ironi för att verkligen 

förstås.” (Henry, 2012) 

 

Att analysera satirisk populärkultur skiljer sig från annan populärkulturanalys. En välanvänd 

approach i analyser går ut på att upptäcka vad materialet säger om vår samtid, både omedvetet 

och med skaparens avsikt. Skaparna bakom ett satiriskt verk har emellertid redan funderat 

över vår samtid, vridit på det och skapat en egen kritisk tolkning. Att analysera satir innebär 

följaktligen i princip att analysera en analys. Detta är en central del av vad som väckt vårt 

intresse för att genomföra följande studie. Vi hoppas upptäcka vad skaparna av Black Mirror 

har reagerat på i sin och vår omvärld, som de vill göra allmänheten mer uppmärksammade på.  

 

3.3. Vårt perspektiv 

Med populärkultur som en central del i vardagen är det svårt att koppla bort sin personliga 

förförståelse och kontext under genomförandet av en populärkulturell analys. I en analys av 

den här formen krävs inte objektivitet, utan istället transparens kring vad vi anser som allmän 

kunskap. Det är också av vikt att under tiden reflektera över att det som är självklart för oss, 
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inte är en självklarhet för alla. Eftersom detta är en kvalitativ analys, som kritiskt granskar ett 

material är det på gränsen till omöjlig att få ett objektivt resultat. Den kritiska diskursanalysen 

kräver ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt (Machin & Mayr, 2012), vilket oundvikligen 

innebär att delar av slutsatserna blir subjektiva.  

 

Vi som genomför analysen är båda kvinnor födda under mitten av nittiotalet och uppvuxna i 

Sverige. Vi kommer att tolka serien och dess samhälleliga kopplingar ur ett västerländskt 

perspektiv. Även om Black Mirror finns tillgänglig över hela världen utspelar den sig i 

västerländsk kontext. Men tack vare teknologiska utvecklingar och internets framfart har hela 

världen blivit mer global och den traditionella uppdelningen mellan västerländsk respektive 

österländskt kultur har börjat ersättas av en global kultur. Som del av generation Y har vi växt 

upp med teknologi, ser sociala medier som en naturlig del av vardagen och smartphonen som 

ett självklart verktyg. Detta kommer oundvikligen färga vår analys, jämfört med om den 

genomförts av personer från andra kulturella bakgrunder, kön och åldrar. 

 

3.4. Samhällelig kontext 

Intresset för en populärkulturell analys ligger i relationen mellan text och kontext. Som 

invånare i ett samhälle är det svårt att lägga märke till de små förändringar som sker och 

reflektera över hur ens samtid ser ut. I ett försök att skapa distans reflekteras här över den 

omvärld som Black Mirror har skapats i. Som tidigare nämnt är objektivitet vid 

populärkulturell analys svårt att uppnå, med en viss distans är önskvärt för en meningsfull 

diskursiv studie.  

 

Idag präglas samhället och den mänskliga samvaron av internet och teknologi. TV, 

onlinegaming och konstant uppkoppling i mobiltelefonen har förändrat vår tillgänglighet till 

underhållning och vårt sätt att umgås. Sociala medier är för många en högst betydelsefull del 

av livet, vilket medfört förändringar i normer och värderingar. Viljan att synas och att passa in 

förstärks när allt mer dokumenteras och delas på internet, samtidigt som inflytelserika 

personer visar upp det liv man ska sträva mot att efterlikna. Detta leder i sin tur till en 

ytlighet, där personer med status är de som ser ut att ha lyckats. Vi lever också i en tid där 

feminismen växt sig stark och jämställdheten är en central politisk fråga. Orättvisor mellan 
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kön, sexuella läggningar och etniciteter får stort motstånd. Under analysen kommer paralleller 

dras till de verkliga händelser och värderingar som återspeglas i Black Mirror.  
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4. Material 

Materialet som analyseras i denna studie är som tidigare nämnt den satiriska serien Black 

Mirror. Nedan följer en grundlig presentation av serien och de avsnitt som ska analyseras 

samt en presentation av streamingtjänsten Netflix där serien finns tillgänglig. Vi redogör även 

för urvalet. 

 

4.1. Netflix 

Video-on-demand, eller VOD, är en tjänst som tillåter användaren att streama film och serier 

direkt via ett nätverk. Netflix är en av de större VOD-tjänsterna och producerar sedan 2013 

egna TV-serier och filmer, som exempelvis House of Cards, Orange is the New Black och 

Black Mirror. Sedan år 2016 är Netflix tillgängligt över hela världen och således också deras 

innehåll, vilket innebär att Netflix original-serier och filmer når en ytterst bred publik 

(Netflix, 2017). I och med denna förändring och den ständiga utvecklingen i medielandskapet 

är det intressant för oss att titta på avsnitt från serien Black Mirror både som en ny typ av 

medieinnehåll och som en serie tillgänglig världen över och med en bred publik. 

 

4.2. Black Mirror 

Black Mirror är en Netflix-serie som handlar om samhällets ökande beroende av teknologi. 

Det är en satirisk science fiction- och dramaserie med fristående avsnitt och 2016 släpptes den 

tredje säsongen med sex avsnitt. Två av avsnitten utspelar sig i en overklig nutid, medan de 

andra tar plats i futuristiska miljöer. Titeln Black Mirror refererar till den svarta skärmen som 

tar en allt större plats i vårt samhälle (Channel 4, 2018), vars yta beskriver omvärlden och 

skapar samhällets konsensus. Serien sändes till en början på Channel 4 i Storbritannien, men 

togs över av Netflix inför inspelningen av tredje säsongen (Channel 4, 2018). Nedan följer en 

kort beskrivning av avsnitten som kommer analyseras. 

 

4.2.1. Nosedive 

Nosedive utspelar sig i ett samhälle där de 1-5 stjärnor du har på sociala medier bestämmer 

vilken samhällsklass du tillhör. Höga poäng innebär status, beundran och privilegier, medan 
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de med lägre betyg stötts ut. I avsnittet får man följa Lacie, en kvinna besatt av att förbättra 

sina 4.2 poäng, som kämpar hårt för att uppnå stjärnstatus. Under avsnittets fler motgångar 

tappas poängen i takt med Lacies förstånd, men desperationen och beslutsamheten att vinna 

tillbaka statusen finns kvar (Netflix, 2017). 

 

4.2.2. Playtest 

Nosedive utspelar sig i ett samhälle där de 1-5 stjärnor du har på sociala medier bestämmer 

vilken samhällsklass du tillhör. Höga poäng innebär status, beundran och privilegier, medan 

de med lägre betyg stötts ut. I avsnittet får man följa Lacie, en kvinna besatt av att förbättra 

sina 4.2 poäng, som kämpar hårt för att uppnå stjärnstatus. Under avsnittets fler motgångar 

tappas poängen i takt med Lacies förstånd, men desperationen och beslutsamheten att vinna 

tillbaka statusen finns kvar (Netflix, 2017). 

 

4.2.3. Shut Up and Dance 

Ett virus tar sig in på Kennys dator och han blir filmad genom webbkameran när han 

onanerar. Enda sättet att hindra videon från att publiceras på internet är att följa en anonym 

utpressares uppdrag via sms. Men det som börjar med att leverera ett paket eskalerar till 

bankrån och slagsmål med kamp om livet. I Shut Up and Dance får tittarna följa Kenny och 

Hector, som han träffar längs vägen, när de båda desperat försöker uppfyllda de orimliga 

kraven för att deras hemligheter inte ska läcka ut (Netflix, 2017). 

 

4.2.4. San Junipero 

I den idylliska partystaden San Junipero, under 80-talets glansdagar, träffas de unga 

kvinnorna Yorkie och Kelly på en nattklubb. Kärleken uppstår nästan omedelbart och en 

vecka senare träffas de igen på samma fest och Yorkie bestämmer sig för att släppa fram sina 

känslor för Kelly. San Junipero är dock i själva verket en virtuell värld och dess besökare bor 

i verkligheten på ålderdomshem och sjukhus, men tillåts leva som unga och friska i valfritt 

årtionde en kväll i veckan. Vid livets slut erbjuds möjligheten att flytta till San Junipero 

permanent (Netflix, 2017). 
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4.2.5. Men Against Fire 

Avsnittet utspelar sig i en dystopisk framtid under ett inbördeskrig, där vi följer militären 

Stripe. Han strider för att utrota en typ av mänskligt monster kallade “kackerlackor”. Under 

hans första strid ute på fältet möter han en “kackerlacka” som med hjälp av en teknisk 

anordning ger Stripes högteknologiska implantat tekniska problem. Implantatet ska hjälpa 

honom sikta med vapnen, visa generalernas planer inför strider och har ett belöningssystem 

med åtråvärda drömmar till de som dödar “kackerlackor”. Men det visar sig att implantaten 

hade ett viktigare syfte - att dölja verkligheten för soldaterna. En soldat som ser ett monster 

skjuter, men en soldat som ser en människa tvekar. Därför syns eller hörs inte 

“kackerlackornas” mänsklighet och soldaterna vet inte att de utför folkmord (Netflix, 2017). 

 

4.2.6. Hated in the Nation 

Två poliser utreder en serie annorlunda mord. Avsnittet utspelar sig i en framtid där problemet 

med den minskande bi-populationen har nått sin gräns och mekaniska robot-bin tagit deras 

plats. Det första dödsfallet är en kvinnlig kolumnist, som skrivit en kontroversiell krönika och 

därigenom fått mycket hat från omvärlden, inte minst online. Dagen efter dör en känd artist, 

efter en intervju där han är elak mot ett nioårigt fan, vilket inte heller bemöttes väl på internet. 

Dödsfallen gemensamma nämnare är en hatstorm på Twitter genom #DeathTo och varsitt 

mekaniskt bi som borrat sig in i hjärnan (Netflix, 2017). 

 

4.3. Urval 

Att Black Mirror valdes till analysen beror på dess fascinerande och samhällskritiska uttryck. 

Vi tror att den kan lära oss om vår samtid och framtid - både gällande vårt fokus på normer 

och konformitet, men också om annat. Det faktum att Black Mirror i huvudsak utspelar sig i 

en dystopisk framtid gör att vi kan reflektera, inte bara över vår nutid, utan även över en 

eventuell framtid. Genom att finnas på en globalt populär streamingtjänst når serien ut till en 

stor massa, vilket ger den ytterligare relevans som analysobjekt. Dessutom tror vi att det 

populära tv-serieformatet gör satirgenren mer lättillgänglig än den klassiska litterära formen. 

Black Mirror skiljer sig också från andra nutida populära tv-satirer som The Simpsons, Family 

Guy och American Dad, genom sin mer allvarligt kritiska ton.  
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Urvalet består av hela säsong tre från år 2016, vilket innebär sex avsnitt med varierande längd 

mellan 50 och 90 minuter. Vissa avsnitt kommer läggas större vikt på än andra i analysen, 

vilket beror i hur stor utsträckning de är relaterbara till våra teoretiskt förankrade teman. Att 

urvalet består av tredje säsongen istället för de tidigare, beror på tv-seriens samhällskoppling. 

Sedan första säsongen kom år 2011, har flera signifikanta händelser, politiska förändringar 

och normativa skiften inträffat.Vi anser att det är mer relevant att analysera avsnitt som 

skapats så nyligen som möjligt, eftersom de ger en närmare bild av samhället idag. Därför 

anlyseras senaste säsongen. Materialet kommer inte transkriberas, eftersom avsnitten i helhet 

är tillgängliga online. Istället kommer viktiga konversationer citeras, scener att förklaras och 

visuella exempel presenteras genom skärmdumpar. 
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5. Forskningsöversikt 

För att fastställa hur vår analys passar in i sitt forskningsfält är det relevant att undersöka vilka 

andra liknande analyser som genomförts tidigare. Denna studie befinner sig som tidigare 

nämnt i forskningsfältet kulturvetenskap, som är ett brett fält innefattande sociologi, etnologi, 

litteraturvetenskap, antropologi, medievetenskap etcetera. Till en början studerades relationen 

mellan kultur och samhälle utifrån ett klassperspektiv. Från och med 1970-talet har intresset 

växt för att studera rollen som medier utanför nyhetsgenren spelar i politik och ideologi. Det 

medförde tankar om att konsumtion av populärkultur är en kreativ process, att medieinnehåll 

inte har en obestridlig avkodning, utan kan tolkas på flera sätt (Lindgren, 2009).  

 

I forskningsöversikten har populärkulturella analyser inkluderats, som innehåller metoder, 

teorier eller tematiska likheter med denna studie. För att skapa en bättre uppfattning av hur 

satir analyseras lästes The Simpsons, Satire, and American Culture, vilken bidrog med insikter 

kring hur anlaysobjektets budskap kan kopplas till samhället. För att säkerställa att vår 

ämnade studie inte tidigare genomförts sågs tidigare analyser av Black Mirror över, varpå 

endast en hittades. Studien av Hungergames har inkluderats eftersom det är en 

populärkulturell analys som genomförts med metoden MCDA, samma analysmetod som 

används till vår studie. Övriga undersökningar ger en bredare blick av befintlig forskning 

kring TV-serier på streamingtjänster. 

 

5.1. Analys av satiriska The Simpsons 

Henry (2012) har i boken The Simpsons, Satire, and American Culture analyserat en av vår 

samtids mest uppskattade tv-serier. Boken tar upp de största politiska diskussionerna sedan 

The Simpsons start 1989, och undersöker hur den tecknade serien deltagit i debatten. Serien 

etablerade sig som satir redan tidigt på 90-talet, hyllat för sina satiriska inslag riktade att 

underhålla vuxna, trots att det är en tecknad serie. Det är en satir över den Amerikanska 

kulturens politik, idealfamilj och samhälleliga frågor. Serien visar på en konstant medvetenhet 

om kontexten vilken den befinner sig i, och att dess publik ofta är delaktiga i händelserna den 

gör narr av. Henry diskuterar problemet med hur satiriska verk ofta blir missförstådda, 

eftersom de kräver att publiken har en hög förståelse av sin samtid och ironi. Dock är det 

också dessa kvaliteter som gör satiren spännande att diskutera.  
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Studien använder sig av metoden jämförande textanalys, med det rådande politiska klimatet 

som motpol, med olika politiska frågor i varje kapitel. En viktig debatt i USA under en lång 

tid har kretsat kring frågor om jämlikhet för de queer och homosexuella. Henry (2012) menar 

att man kan se hur The Simpsons slår ett slag för jämlikhet i frågan, genom den homosexuellt 

karaktären Smithers och användadet av uttryck som “queen”, som ofta används internt i 

queer-gemenskaper. Nutidens starka feministiska rörelse innebär också ett gensvar från The 

Simpsons. Marge Simpson lyfter fram serieskaparnas tankar kring debatten. Som hemmafru 

och mor till tre barn, passar Marge den klassiska normen för en kvinna, vars huvuduppgifter 

innebär sysslor, matlagning och moderskap. Dock visar serien hur hon under college var aktiv 

feminist, dessutom ger hon sig i flera avsnitt in i arbetslivet. Enligt Henry speglar Marge 

ambivalensen hos amerikanska kvinnor och den numera suddigare synen på “kvinnors plats”. 

Utöver dessa exempel diskuteras även The Simpsons anknytningar till rasfrågor, 

medieklimatet, religion och socioekonomisk klass. 

 

5.2. Dolda diskurser i Black Mirror 

I en analys av Carmo Schyra, Oliveira och Nascimento (2014) vill författarna ta reda på 

samspelet mellan teknik och individ i en modern värld. Syftet med studien är att undersöka 

kopplingen mellan förekomsten av teknik, ökningen av mediediskurser, melankoliskt 

tillstånd, hur människor har förlorat sin individualitet och hur karaktärerna på ett ironiskt sätt 

framställs. Allt detta för att sedan jämföra det med människor i vår samtid.  

 

Det analyserade avsnittet är det andra i första säsongen av Black Mirror som släpptes år 2011. 

Avsnittet utspelar sig i en dystopisk framtid där folk lever under slavlika förhållanden och 

tvingas cykla på spinningcyklar för att skapa ström som driver samhället. De flesta är nöjda 

med sina förhållanden då de har tillgång till underhållning under tiden. Det enda sättet för 

människor att slippa leva så är att vara med i en talangtävling i hopp om att bli en “topshot”. 

 

Avsnittet skapar en känsla av hopplöshet, men är samtidigt ironiskt och driver med dagens 

samhälle. Handlingen förstärker vissa av dagens normer och regler, exempelvis vikthets och 

fokus på utseende, besatthet av skärmen och obegränsad underhållning, reklamhets och 

överdriven sexualisering av kvinnor. Det författarna vill undersöka i sin analys är närvaron av 
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hopplöshet och depression, hur människor i avsnittet saknar individualitet samt hur 

karaktärerna framställs ironiskt - för att sedan jämföra detta med dagens samhälle. De 

analyserar även seriens teknologiska inslag och söker efter dolda mediediskurser som kan 

kopplas till dagens samhälle, exempelvis den ständiga uppkopplingen, att vara omringad av 

skärmar och hur våra tankar påverkas av ett oavbrutet informationsflöde.  

 

Genom att studera dolda diskurser i avsnittet Fifteen Million Merits, har författarna hittat 

förekomsten av melankoli och ironi. Människor som är instängda i sina egen virtuella värld 

har tappat den verkliga kontakten med omvärlden. De beskriver människorna i serien som 

tillräckligt upptagna med sina spel och tv-program att de blir helt isolerade, vilket de liknar 

vid dagens samhälle där tillgängligheten till internet har förändrat mänskligheten. De 

ifrågasätter om tekniken istället för att skapa frihet har gjort motsatsen och skapat ett verktyg 

för kontroll och övervakning av människor. De har dessutom upptäckt diskurser angående 

möjligheten att förändra livet genom att medverka i ett tv-program. I avsnittet syftar de på ett 

program där de som lyckas imponera med sin talang blir berömda och får ett bättre liv, eller 

åtminstone verkar det så. Även detta är en spegling av dagens samhälle där reality-tv, 

talangprogram och olika tv-sända tävlingar ökar i popularitet. Författarna har också gjort en 

koppling mellan avsnittet och konsumtionshysterin i dagens samhälle. I Fifteen Million Merits 

kan människor använda sin ihoptjänade virtuella valuta till att köpa mestadels virtuella saker 

såsom kläder till sin avatar, teman, tv-program och spel - saker som inte existerar i 

“verkligheten”. De kan också betala för att slippa se reklam. Något som oavbrutet omger 

karaktärerna i avsnittet. Även här har författarna dragit paralleller till vår samtid. Den ständigt 

ökade reklamen och hur den “förföljer” oss för att tvinga oss att se. Genom att konstant 

utsättas för reklam blir vi lurade att de marknadsförda produkterna är önskvärda och 

nödvändiga (Carmo Schyra, Oliveira & Nascimento, 2014). 

 

5.3. Orange is the New Black 

Netflix-serien Orange is the New Black (OITNB) har blivit populär, inte bara i tv-soffan utan 

även i forskningsvärlden. McKeown & Parry (2015) analyserade seriens representation av 

kvinnors fritid utifrån ett feministiskt perspektiv. I media framställs ofta kvinnor på ett 

restriktivt sätt baserat på stereotyper, vilket innebär att vissa beteenden för vissa grupper 

upplevs som medfödda. Framställningen av kvinnors fritid i tv-serien är komplex och rörig, 
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den visar på hur de flesta kvinnor har flera olika intressen, vissa som kan anses manliga vissa 

kvinnliga. Deras intressen och åsikter utvecklas och förändras, vilket ifrågasätter den rådande 

medieframställningen av samma ämne. Kvinnors fritidsaktiviteter är en allt viktigare politisk 

diskussion, eftersom de speglar de rådande maktpositionerna i samhället. McKeown & Parry 

menar att denna typ av feministisk analys är viktig, eftersom populärkulturella framställningar 

spelar en allt större roll i våra vardagliga liv. Att representera kvinnors fritid på ett mer 

komplext sätt som OITNB gör är viktigt, eftersom det är den kultur kvinnor sedan konsumerar 

och påverkas av. 

 

En analys, gjord av Enck och Morrissey (2015), fokuserar på hur samma Netflix-serie använt 

komik för att förmedla allvarliga budskap. Dessutom skildrar den något som inte ofta syns på 

TV, ett fängelse för kvinnor. Serien har blivit hyllad för sin inklusivitet, med bredd på 

karaktärer av olika färg, bakgrund, klass och sexuell läggning. Samtidigt har det också 

framkommit kritik för att serien förstärker stereotyper och för att de använde en vit, 

medelklasskvinna som huvudperson, för att visa minoriteternas berättelser. Enck & Morrissey 

(2015) diskuterar hur “färgblindhet”, alltså den vitt spridda tron på att ras inte har någon 

betydelse längre, ifrågasätts av serien. I USA innebär färgblindhet att skillnaderna i makt 

mellan raser blir förbisedda. I det fiktiva fängelset lever fångarna i grupper indelade efter ras, 

vilket speglar hur verkligheten inte alls är “färgblind”. Huvudkaraktären Pipers komiska 

approach gör det lättare för tittare att ta del av den allvarliga diskussionen om 

fängelsesystemet. Genom hennes naivitet inför brottslighet framställs kriminella handlingar 

snarare som misstag. Enck & Morrissey (2015) menar att tittarnas möjlighet att relatera till 

och skratta åt Pipers möten med brottslighet och moderna rasistiska relationer leder till 

medvetenhet om det verkliga samhällets brister.  

 

5.4. Populärkulturell diskursanalys 

När första boken i Hungerspelen-trilogin filmatiserades 2012 väcktes stor diskussion kring 

användandet av våld riktat till ungdomar. Berättelsen handlar om hur samhället tvingar barn 

och tonåringar att slåss mot varandra till döden, dygnet runt i livesändning på TV. Benson 

(2013) har genomfört en analys på boken med tillhörande film, med samma analysmetod vi 

ämnar att använda - kritisk diskursanalys. Författaren diskuterar debatten kring hur unga 

påverkas av våld i populärkultur och hur det populärkulturella verket framställer dessa ämnen. 
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Ett vanligt argument är att våldet vi ser på TV leder till aggressiva handlingar, speciellt om 

tittaren är ung och därmed lättpåverkad. Andra menar att denna typ av kultur fått popularitet 

eftersom de ger utlopp för de djuriska våldsamma instinkter som lever kvar i människan sedan 

förhistoriska tider. Analysen har som mål att svara på om framställningen av våld i 

Hungerspelen borde oroa föräldrar och om det är passande för ungdomar att se på. 

Diskursanalysen identifierar nio tematiska diskurser, från “känslofylld (eller bristen på) 

respons till våld” till “litterära arketyper”. Bensons (2013) slutsats blev att boken är opassande 

för ungdomar, men att den bär på ett viktigt budskap som unga borde ta del av, dock i ett 

mindre våldsamt format.  

 

5.5. En filosofisk syn på populärkultur 

William Irwin har sammanställt filosofiska analyser av ett stort antal populärkulturella 

produkter. South Park, Metallica, Batman, Twilight och Terminator är några exempel på 

analysmaterial som fått böcker i serien. Vi kommer se lite närmare på en av böckerna i serien, 

Mad Men and Philosophy (Carveth & South, 2010). Den kritikerrosade TV-serien Mad Men 

har sedan sin start 2007 fått en bred skara fans och sände sin sjunde och sista säsong 2015. 

Boken är uppbyggd med kapitel skrivna av olika filosofer om olika aspekter av serien. 

Eftersom serien utspelar sig på en reklambyrå på 1960-talet handlar mycket av fascinationen 

om skillnaderna mellan nu och då, samt skaparnas förmåga att framställa tidsepoken 

autentiskt. De framgångsrika reklamskaparna i Mad Men var, precis som många vid den 

tiden, inte bekymrade över rasism. Afroamerikaner hade sämre jobb och tillhörde en lägre 

klass, men det reflekterades inte över. Kommunikationsprofessorn Rod Carveth diskuterar i 

sitt kapitel hur framställningen av mörkhyade karaktärer utvecklas under de tre första 

säsongerna. Från att enbart synas men inte höras i första säsongen, får de under följande 

avsnitt fler repliker, samtidigt som affärsmännens medvetenhet ökar. “Vi måste inkludera alla. 

Kunden har ingen färg.”, inser copywritern Paul efter att ha tillbringat en dag i Mississippi. 

Seriens karaktärer utvecklas i takt med 60-talet samhälleliga miljö (Carveth & South, 2010). 

 

Huvudkaraktären Don Draper har en komplex personlighet, som gör det svårt för tittare att 

fastställa en åsikt om honom. Andrew Terjesen (2010) diskuterar i sitt kapitel om Draper är en 

god eller ond människa, utefter etiska modeller från Platon, Aristoteles och Sokrates. Medan 

han är öppensinnad och motsätter sig de som nedlåter afroamerikaner och kvinnor, är han 
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också otrogen mot sin fru. Han har stor respekt till sina klienter och hög arbetsmoral, men 

ljuger om sin sanna identitet. Terjesen väcker frågan om genomgoda och genomonda 

människor ens existerar och kommer slutligen fram till att Draper till största del är en bra 

person, trots sin oförmåga att se vad som är viktigt för andra (Carveth & South, 2010). 

 

Mad Men har låtit sina tittare uppleva 60-talet och påmint sina tittare om den otrevliga 

sanningen om hur människan levde då, med mycket närvarande rasism och sexism, samt den 

höga statusen som alkohol och cigaretter innebar. Som mycket annan populärkultur innebär 

serien en chans att reflektera över det egna samhället.  

 

“Genom att ta oss in i en värld där folk hade svårt för att förstå dessa händelser när de 

skedde, och visa oss dessa människor i deras historiska context, hjälper Mad Men oss 

att förstå både dåtiden och nutiden bättre.” (Irwin, 2010) 

  

5.6. Forskningslucka 

Forskningen som presenterats ovan är alla analyser av nutida populärkulturella verk, liknande 

den undersökningen vi ämnar att genomföra. Analysmaterialen i dessa arbeten kommer från 

olika genrer av populärkultur men består alla av rörlig bild, precis som Black Mirror. De visar 

också på olika teoretiska och metodiska ansatser inom populärkulturanalys.   

 

Populärkultur säger mycket om tiden den är skapad i, om människors värderingar och 

samhällets prioriteringar. Kulturen visar hur samhället och människor utvecklas över tid och 

analyser kan upptäcka de små förändringarna svåra att se vid en första anblick. Med bio-

premiärer varje vecka, tillgång till Internet i nästan varje hem och streamingtjänster som 

konkurrerar om kunderna med sitt exklusiva innehåll - finns mer populärkultur än någonsin. 

Forskningsluckorna för populärkulturanalyser öppnas därmed också hela tiden.  

 

Black Mirror är ett objekt med mycket begränsad forskning kring, trots att vi anser det vara en 

serie med flera intressanta aspekter att analysera. Denna undersökning fyller forskningsluckan 

för analyser på serien specifikt. Genom att analysera en hel säsong, skiljer denna studie sig 
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från Carmo Schyra, Oliveira och Nascimentos (2014) analys, som såg djupare på enbart ett 

avsnitt. Dessutom tillhörde det avsnittet seriens andra säsong. Nämnda studie genomfördes 

dessutom på portugisiska, medan engelskspåkiga studier av Black Mirror saknas helt. Vår 

studie bidrar följaktligen med ännu ett språk. Samtidigt bidrar denna studie till fler analyser av 

den ytterst fascinerande satirgenren.  

  



20 

 

6. Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för vår studie grundar sig i vår metod, kritisk diskursanalys. 

För att analysera seriens avsnitt kommer flera teorier användas. Flertalet av dessa är hämtade 

från socialpsykologin och berör normer, som är ett centralt ämne i flertalet avsnitt. Då serien  

har ett stort fokus på teknologisk utveckling och dess plats i samhället, kommer vi även att 

använda oss av teknologisk determinism som teori. För att kunna göra en vidare koppling till 

hela samhället kommer vi också använda oss av ideologiteori, eftersom satiren också är en 

kommentar på samhället den är skapad i. 

 

6.1. Kritisk diskursanalys (CDA) som teori 

Multimodal kritisk diskursanalys, som är en utveckling av den kritiska diskursanalysen, 

kommer användas som analysmetod i den här undersökningen. CDA är dessutom en teori. 

“En diskurs kan sägas vara en språklig ordning: de regler och praktiker som gör meningsfulla 

yttranden möjliga.” (Lindgren 2009) I diskursperspektivet betonas maktaspekterna av de 

regler som avgör vad som kan sägas, hur och av vem. Diskurser handlar om rådande och 

styrande beteendemönster, som ger oss en inblick i varför vissa tankar känns mer främmande 

än andra. Lindgren (2009) lyfter fram tv-profilen Ernst Kirschteiger som exempel. Han har 

skapat diskussion eftersom han bryter mot vad som är traditionellt manligt, genom att inte 

bara snickra, utan också laga mat och plantera blommor. Att han därför beskrivs som 

“mjukis” och “lite speciell” beror på att han inte passar in i den vanliga diskursen.  

 

Vad en sak betyder i en text kan betyda något helt annat i en annan, beroende på kontexten 

och vilken typ av text det är. Inom diskursperpektivet finns alltså inte ett enda 

betydelsesystem, utan flera som är flytande och kan kombineras.  

 

“Som Foucault ser det leder diskursen alltså till en maktimpregnerad uttryckt 

föreställning om något - ett givet sätt att tänka om, tala om och förhålla sig till 

bestämda fenomen.” Lindgren, 2009.  
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Michael Foucault var en av dem som introducerade diskursperspektivet inom 

samhällsvetenskapen. Han betraktade inte makt som något som utövas av en aktör, eller något 

som har ett centrum. Makt genomsyrar och präglar snarare alla sociala relationer. 

Diskursanalysen anklagas ibland för att vara relativistisk, att ingenting går att betrakta som 

verkligt och sant om allt är diskurser och konstruktioner. Diskursperspektivet har dock aldrig 

påstått att en materiell verklighet inte existerar, men det är diskurser och representationer som 

ger den mening för oss. Mellan oss människor och den materiella världen finns texten  

(Lindgren, 2009). 

 

6.2. Socialspykologiska teorier 

Black Mirror handlar till stor del om samspelet mellan människan och teknologin, men minst 

lika närvarande är samspelet mellan de olika människorna. För att analysera relationerna 

mellan individen och samhället samt de olika individernas beteenden, kommer vi använda 

socialpsykologiska teorier om normativitet, gruppstruktur, roller och interaktionism. Dessa 

teorier hänger alla ihop, men har ingen specifik titel. Här presenteras de under fyra olika 

rubriker, dock främst för att skapa struktur. 

 

6.2.1. Gruppstruktur 

Människor är gruppvarelser, få av våra handlingar är opåverkade av eller avsedda att påverka 

andra. Som individer är människor också beroende av att känna tillhörighet, bekräftelse och 

trygghet. Det är i grupper vi socialiserar, lär oss värderingar och anpassar oss efter samhällets 

normer. En grupp består av ett antal individer som samspelar och är medvetna om varandra. 

De har ett gemensamt mål, vilket skapar normer, roller och relationer. En referensgrupp är 

något man vill tillhöra. En grupp vars individer man ser upp till och identifierar sig med, för 

att man vill ha samma status och prestige (Nilsson, 2015). 

 

Under en livstid tillhör människan många grupper - familjen, skolklassen, vänkretsen och 

arbetslaget. Det är i dessa grupper människan utvecklas, hämtar kunskap, lär sig regler och tar 

efter värderingar - vilket skapar individen. Men gruppens betydelse för människan har 

minskat i och med internets framfart. Idag kan vi tillhöra grupper vars medlemmar vi aldrig 
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har träffat. Vi kan shoppa, roa oss och umgås utan att behöva lämna bostaden och behöver 

sällan träffa en annan människa öga mot öga (Carmo Schyra, Oliveira & Nascimento, 2014). 

 

Vi kommer i den här studien betrakta dessa tankar kring grupper som tillämpningsbara på 

stora grupper som små. Vi utgår ifrån att samma perspektiv passar likväl på en arbetsgrupp 

som på samhället i helhet som en grupp, eller exempelvis “överklassen”.  

 

6.2.2. Normer 

Varje grupp utvecklar normer, informella eller formella beteenderegler. Normer reglerar 

vilket beteende som är acceptabelt; vad som får sägas, vad som får göras och hur. Dessa 

utvecklas successivt och utvecklar konformitet, vilket innebär att individerna rättar sig efter 

förväntningarna utan större avvikelser. Normer formas i stora grupper som små och normer 

påverkar hela samhället. Att inte följa normerna kan få konsekvenser som ifrågasättning, 

utfrysning och mobbning. Ofta räcker rädslan för att bli utsatt för dessa sanktioner som 

motivation till att följa normerna. Normernas stora betydelse innebär att individer ibland 

handlar emot sina egna anseenden, eftersom de istället uppträder efter gruppen eller 

allmänhetens förväntningar (Nilsson, 2015). Normer är svåra att upptäcka, de utvecklas och 

förändras ständigt och finns rutinmässigt i gruppens vardag. De är självklara och 

underförstådda för den som vistats i gruppen en längre tid (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

 

Informella normer är de oskrivna regler som finns i mindre grupper, som var man får sitta 

eller vad man inte pratar om. De är enkla att följa för den erfarna, men tar ett tag att lista ut för 

en ny medlem. Formella normer är tydligare, oftast nedskrivna och informerade om. De 

innefattar officiella lagar och förordningar, men också exempelvis skolans regler om förbud 

på skolgården. Normer fyller därmed en viktig del i samhället och underlättar i det mänskliga 

samspelet. Dock kan normer också skilja människor åt, genom att bilda hierarkier och 

rollstrukturer. Det finns informella och formella normer kring vem som går först i ett specifikt 

sammanhang. Exempelvis har arbetsgivaren makt över den anställde och en lärare över sina 

elever, eller samhället över individen (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 
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6.2.3. Roller  

Begreppet roll kommer från teatervärlden och har samma innebörd i samhället som på scen. 

Istället för ett tydligt manus, finns förväntningar och normativa regler att följa. De sociala 

rollerna i en grupp passar in i varandra och kompletterar varandra, så en negativ roll har en 

positiv motpol. Ibland uppstår rollkonflikter, exempelvis när din föräldraroll och din yrkesroll 

inte passar ihop, eller när två personer inte är ense om vem som ska ha vilken roll (Nilsson, 

2015). Rollteoretiker studerar olika rollers funktion och vilka förväntningar som riktas mot 

personer i en viss ställning med en bestämd uppgift. Att anta en roll innebär att införliva de 

uppfattningar och förväntningar som kommer utifrån. Denna internalisering sker oftast 

omedvetet. Individer gör sällan ett aktivt val att anpassa sig till samhällets normer och 

värderingar, men passar ändå in i rollen per automation (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

 

Vissa roller har en viktigare del i gruppen, de blir lyssnade på, får högre uppskattning och 

medför prestige. Detta leder oundvikligen till en statushierarki i gruppen, med olika grader av 

makt och inflytande. Den tillskrivna statusen går inte att påverka, den skapas av exempelvis 

kön, ålder eller längd. Förvärvad status byggs på prestationer som utbildning. Formell status 

syns i symboler i form av klädsel, titel eller storlek på kontor. Slutligen finns informell status i 

individens personliga anseende, erfarenheter och färdigheter. Genom att fastställa sin plats i 

hierarkin i jämförelse med andra, bedöms vad andra tror om en själv och om ens åsikter är 

värda att diskutera (Nilsson, 2015). 

 

6.2.4. Interaktionism 

Interaktionism handlar om människors sociala samspel och människans centrala drift att vara 

social. Man är inte människa om man inte ingår i sociala relationer i en social värld, där man 

tar del av roller, relationer och normer. De olika rollerna i samhället är vitala för att systemet 

ska fungera i harmoni. Dessutom är rollerna en stor del i att identifiera sig själv, utan roller 

har inte individen en utgångspunkt från vilken hen kan se på sin personlighet. Människan kan 

se på sig själv utifrån roller hos se människor hen stöter på, och en personlighet utvecklas 

ständigt i jämförelse med andra (Nilsson, 2015).  
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6.3. Tekonologisk determinism (TD) 

Den reduktionistiska teorin teknologisk determinism (även teknisk determinism) utgår ifrån att 

det är den tekniska utvecklingen som styr samhällets struktur och dess kulturella värderingar 

(NE, 2017). Enligt teorin är tekniken självstyrande och vi kan heller inte använda teknik utan 

att själva användas av den. Den mildare versionen av teorin menar att användandet av teknik 

och medier påverkar oss men att det avgörande är hur och i vilket sammanhang vi använder 

den. Den form av teknologisk determinism som fokuserar på kommunikationsmedia kallas 

media determinism (Oxford Reference, 2017). 

  

Teknologisk determinism (förkortat TD) har blivit kritiserad för att inte ta historisk och 

samhällelig kontext i perspektiv, samt för att det som teori förminskar den moderna 

människan. I artikeln Organizing and Reframing Technological Determinism förklarar de la 

Cruz Paragas och Lin (2014) hur teorin kan ses som mer komplex. De diskuterar hur 

teknologisk och social determinism inte nödvändigtvis är två sidor, utan tillsammans bildar ett 

kontinuum. TD har också på senare tid blivit indelad i två synsätt. ”Hård determinism” menar 

att teknologisk utveckling är nödvändig för förändring i samhället. Medan ”mjuk 

determinism” innebär att teknologisk utveckling är en nyckeldel i vad som kan påbörja en 

förändring (de la Cruz & Paragas, 2014). 

 

I denna studie kommer utgångspunkten vara mjuk determinism. Tillsammans med de 

socialpsykologiska teorierna om hur samhällets normer och värderingar skapas och förändras, 

passar det med en teori som inte enbart anser att förändringar sker genom teknologi. 

Exempelvis kan sociala medier vara ett verktyg som förstärker ytlighet, viljan att synas och 

normer som fastställer utseendeideal. Det innebär inte att sociala medier skapade dessa 

värderingar, utan kanske snarare att de redan fanns men behövde en teknologisk utveckling 

för att expandera. Vi har valt att se på teknologisk determinism som att utvecklingar sker i en 

samverkan mellan teknologin och människan. 

 



25 

 

6.4. Ideologiteori 

Louis Althusser utformade ett ideologibegrepp som kan appliceras på 

populärkulturella  studier. Han menar att ideologier är ett system av representationer som styr 

en person eller ett helt samhälles sätt att tänka. Ideologins funktion är att förstärka de rådande 

sociala förhållandena genom att plantera koder i människors tankar och beteenden. Dessa 

koder kan spridas genom exempelvis populärkultur. En metod för detta är interpellation, 

alltså ett sätt att genom text skapa en social position för individer, exempelvis genom att 

framställa kvinnor i positionen som hemmafrun i ett tv-program. När tittare ser programmet, 

uppfattar framställningen och automatiskt accepterar kvinnans underordning till mannen, 

innebär det att patriarkatet förstärks som den rådande ideologin (Lindgren, 2009).  
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7. Metod 

I detta kapitel kommer metoden multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) och tematisering 

presenteras. Därefter följer en förklaring till hur vi använt oss av metoden i studiens analys. 

Sedan går vi igenom kritik kring vald metod och slutligen presenteras en metod- och 

analysreflektion. 

 

7.1. Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) 

Nedan presenteras samlingsbegreppet kritisk diskursanalys (CDA) följt av en genomgång av 

vår valda metod MCDA. 

 

7.1.1. Kritisk diskursanalys som samlingsbegrepp 

Kritisk diskursanalys (CDA) är ett samlingsbegrepp för metoder och teorier med syfte att 

avslöja underliggande politiska och ideologiska budskap. CDA är både en teori och en metod 

för att analysera dels de manifesta och dels de latenta budskap som uttrycks i en text. En 

diskurs analyseras inte i texten i sig, utan har med produktionen av texten att göra. Analysen 

undersöker vad som tagits för givet i sammanhanget och vilka val som gjorts, hur författaren 

har förhållit sig till regler och språkliga praktiker. Genom att analysera dessa språkliga val 

syns författarens ideologi och åsikt (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Kritisk diskursanalys genomförs på tre olika nivåer. Textens nivå, diskurs nivå och slutligen 

den sociala praktikens nivå. På textens nivå analyseras lingvistiken, som exempelvis ordval 

och metaforer. Här undersöks också vad som underförstås och tas för givet. Under 

diskursnivån studeras texter och diskursers samband. Dessutom tas textens produktion och 

konsumtion in som en betydande faktor, samt hur dessa förhåller sig till diskurserna som 

texten manifesterar. Vid analys av den sociala praktikens nivå sätts den upptäckta diskursen 

in i ett socialt sammanhang. Här bör forskaren som utför diskursanalysen tänka mer som en 

samhällsvetare snarare än lingvist. Utförandet av metoden resulterar ofta i en anlays där 

skiljelinjerna mellan de tre stegen är vaga, men där utgångspunkten är att det finns en 

ömsesidig påverkan mellan texten, diskursen och det sociala sammanhanget (Ahrne & 

Svensson, 2011). 
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7.1.2. MCDA 

En variant av CDA är multimodal kritisk diskursanalys (förkortat MCDA) som används för 

att analysera diskurser kommunicerade utanför lingvistiken. Metoden gör det möjligt att 

upptäcka underliggande ideologier som kan avslöja samhällets övergripande maktstrukturer. 

MCDA arbetar med text i den bredare betydelsen, och delar innehållet i flera språkliga 

resurser för att analysera de språkliga val som gjorts i produktionen. Språkliga resurser 

innebär sådant som kroppsspråk, ljud, visuella uttryck och design. Språkliga val innebär alltså 

ordval likväl som färger och former (Machin & Mayr, 2012). Uttryck på fler plan än det 

lingvistiska har funnits länge, men MCDA innebar ett nytt verktyg för att analysera dessa 

(Machin, 2013). 

 

Black Mirror tillhör satirgenren, vars uppbyggnad kring budskap skiljer sig från annan 

populärkultur. På ett större plan vill satir aktivt förmedla ett budskap, som ofta är mer 

specifikt och tydligt för mottagaren. Detta är anledningen till att multimodal diskursanalys 

passar som metod till denna studie. Genom analysen kommer både ytliga och mer dolda 

diskurser utforskas, samtidigt som vi är medvetna om den insiktsfulla processen som finns i 

skapandet av satir.  

 

7.2. Tematisering 

För att tydliggöra de diskursiva budskapen i Black Mirror kommer tematisering användas. Det 

innebär att vi diskuterar ett utvalt antal återkommande diskurser kopplade till våra teorier, 

som hjälper oss att analysera de övergripande tankarna. Eftersom seriens huvudämne handlar 

om normer och konformism, kommer detta vara ett övergripande ämne och vårt fokus när vi 

väljer scener att analysera. För samtliga teman är socialpsykologins syn på normativitet 

aktuellt, dessutom tillhör varje tema en teori. Det första temat handlar om rädslan för 

utanförskap, som handlar om grupptillhörighet, normernas makt och seriens syn på 

nonkonformism. Till detta tema kommer kopplas interaktionism och rollteorin. Nästa tema 

handlar om politisk ideologi som normskapare, kopplat till ideologiteorin. Här kommer vi 

utgå från ett samhälleligt perspektiv och spekulera kring de stora politiska diskurser som styr 

normerna i avsnitten. Det sista temat handlar om teknikens påverkan på normer och 
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analyseras främst utifrån teknologisk determinism. Här analyseras hur tekniska utvecklingar 

förstärker och skapar normer i det fiktiva och verkliga samhället. 

 

7.3. Tillvägagångssätt 

För att få en helhetsbild över materialet tittade vi på samtliga avsnitt från säsong tre. Därefter 

konstaterades tre återkommande teman med grund i det teoretiska ramverket. Utifrån dessa 

teman analyserades sedan materialet för att sedan dra paralleller till dagens samhälle. 

Eftersom säsongen finns tillgänglig via Netflix, ansåg vi att transkribering av avsnitten i sin 

helhet inte skulle tillföra något till vår studie. Med översiktliga förklaringar av avsnitten och 

de väsentliga scenerna får ändå läsare tillräcklig insikt för att förstå analysens slutsatser. 

Istället används bilder och citering av kortare scener som belägg för att understryka 

påståenden i analyskapitlet. Efter att återkommande teman identifierats, sågs sedan avsnitten 

flera gånger om igen. Denna gång med valda teman och teorier i fokus för att urskilja de 

scener där diskurserna gestaltades. Slutligen drogs paralleller mellan materialet och vårt 

samhället. 

 

7.4. Begreppet ”text” 

När begreppet text används i denna uppsats syftar det på den bredare betydelsen av ordet. 

Textbegreppet syftar till text inte bara i form av bokstäver, utan all typ av betydelsebärande 

media, som kan “läsas” och avkodas. Film, musik, bilder, böcker och reklam är alla exempel 

på text (Lindgren, 2009). 

 

7.5. Metodkritik 

CDA som metod har kritiserats av flera forskare. Det har bland annat riktats kritik mot att att 

metoden är väldigt kvalitativ och smal vilket innebär flera risker - antingen att materialet från 

början är mycket litet eller att materialet helt enkelt är för omfattande för att kunna analyseras 

tillräckligt djupt. Att material eller diskurser dessutom kan väljas ut av analytikern själv och 

analyseras utifrån dennes egna intressen är något som fått kritik. Metoden innebär alltså en 

risk att analytikern utgår ifrån sina egna tolkningar och åsikter, snarare än utifrån det 

teoretiska ramverket vilket gör analysen subjektiv (Machin & Mayr, 2012).  
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Det har även riktats kritik mot MCDA som metod och särskilt mot användandet av de visuella 

verktygen. När vi analyserar någonting visuellt, som i detta fall rörlig bild, kan det vara stor 

skillnad från person till person vilka saker som lyfts fram. Hur visuella saker tolkas är också 

individuellt, vilket innebär att resultatet snarare säger något om forskaren än om 

analysobjektet. Det finns därmed en stor risk att analysen blir subjektiv genom att använda sig 

av metoden och de visuella verktygen (Machin & Mayr, 2012).  

 

7.6. Metod- och analysreflektion 

I första skedet av denna studie var intentionen att analysera enbart två eller tre avsnitt från 

Black Mirror, med fokus på sociala medier och teknik. För att ta hänsyn till den kritik som 

riktats mot CDA och metodens materialurval valde vi att istället analysera hela säsongen för 

att inte få ett för smalt material. Skiftningen från fokuset på sociala medier mot normer kom 

sedan naturligt efter att ha sett närmare på samtliga avsnitt. Även om vi som analytiker har 

valt materialet utifrån våra egna intressen, är diskurserna valda utifrån materialet vilket gör 

analysen mer objektiv. Valet av teorier gjordes därefter utifrån de diskursiva teman vi hittat i 

materialet vilket också har gett analysen en viss mån objektivitet. Materialet har analyserats 

systematiskt, tema för tema, utifrån vårt teoretiska ramverk för att i så stor utsträckning som 

möjligt undvika att analysen blev färgad av vår förförståelse och våra värderingar. De 

kopplingar som sedan har gjorts till dagens samhälle har oundvikligen blivit påverkade av vår 

kontext och vårt västerländska perspektiv. 

  

Studiens översiktliga frågeställningen lyder Vad säger modern, populärkulturell satir om 

normer och konformitet i vårt samhälle?. Vi är medvetna om att vår studie inte kan svara på 

vad populärkulturell satir säger rent generellt. Analysen och slutsatserna som följer ligger 

enbart till grund för att svara på frågan utifrån vårt urval av material. Denna studie bör därför 

inte appliceras på en helhetsuppfattning av satirens kopplingar till vårt normativa samhälle.   

  



30 

 

8. Analys 

I analysen kommer diskursiva upptäckter i Black Mirror presenteras, samtidigt som paralleller 

dras till vår samhälleliga samtid och historia. De olika teoretiskt förankrade temana diskuteras 

var för sig, med start kring normer och konformitet.  

 

8.1. Rädslan för utanförskap 

Detta första tema förankras i de tidigare presenterade socialpsykologiska teorierna angående 

konformism, normer och grupptillhörighet. Dessa manifesteras i flera avsnitt, men är tydligast 

framträdande i säsongens första avsnitt; Nosedive.  

 

8.1.1. Konformism 

En av de mest frekvent återkommande diskurserna i Black Mirrors tredje säsong är 

diskussioner kring och vikten av att följa normer. Personer som passar in har ett bättre och 

lättare liv. I Nosedive bygger hela samhället på ett rankingsystem, där man tjänat ihop mellan 

en och fem stjärnor på en plattform liknande dagens sociala medier. Avsnittet följer Lacie i 

hennes strävan att bli en del av eliten, genom att förbättra sina 4.2 poäng, till över 4.5. Att 

vara del av eliten “the high-fours”, skulle innebära bättre pris på lyxhuset hon vill köpa, samt 

beundran och stjärnstatus. De som har höga poäng är alltid trevliga, vackra och lever ett 

perfekt liv i beundransvärda hem med lika perfekta partners. Lacie kämpar för att framställa 

ett flöde online som liknar elitens, genom att laga samma mat, ha samma fina kläder och dölja 

att hon egentligen delar lägenhet med sin bror. En inbjudan som brudtärna för en 

barndomsvän med 4.8 poäng, innebär en chans att nå sitt mål.  

 

Under avsnittet följs Lacies förberedelser inför bröllopet och den olycksdrabbade resan dit. 

Efter att ha tränat bort extrakilona för att passa i klänningen och skrivit ett berörande tal 

förväntar hon sig 5 stjärnor från de aktningsvärda gästerna. Men flyget är inställt, hon förlorar 

poäng genom att vara otrevlig mot flygplatsens personal och eftersom hennes låga poäng inte 

räcker till en ny hyrbil blir hon fast med en gammal modell. Efter många missöden och ett 

poängras ner till 2.8 stjärnor, vandrar hon längs med landsvägen och blir upplockad av 

lastbilschauffören Susan.  



31 

 

 

Susan: “Kollar du mitt flöde för tecken på fara? Det händer mig ofta. 1.4, måste vara en antisocial 

galning, va?” 

Lacie: “Du verkar…” 

Susan: “Normal?” 

Lacie: “Ja.” 

Susan: “Tack. Det krävde lite ansträngning. Vad hände med dig? Jag menar, du är en 2.8, men du 

ser inte ut som 2.8.” 

Lacie: “Det är inte… Det är tillfälligt. Jag ska vända det tillbaka.” (Nosedive, Black Mirror) 

 

Lacie tackade först nej till skjutsen, men övertalades att åka med. Susans slitna utseende och  

lågstatusarbete innebär att hon tillhör en lägre klass som Lacie sällan blandar sig med. De som 

har låga poäng är inte del av samma värld. Lacies förvåning över Susans normalitet speglar 

samhällets skeva syn på de som är annorlunda. Hur de som är del av majoriteten - de som 

följer normerna - ofta inte inser att skillnaderna inte är så stora.  

 

Susan: “Jag var, um… 4,6 en gång i tiden.” 

Lacie: “4.6?” 

Susan: “Brukade leva för det. Allt det arbetet jag la ner… För åtta år sen fick Tom, min man, 

cancer. Det var pankreas. Det var en riktig bitch. Symptomen visade sig sent.” 

Lacie: “Jag är ledsen för det.” 

Susan: “Du känner inte mig, så du är inte egentligen ledsen. Du är mest obekväm för att jag slängt 

cancerprat på dig. Hur som helst, jag gav fem stjärnor till varje doktor, varje sjuksköterska, varje 

hög fyra konsult vi hade. Ding, ding, ding, tack så mycket. Cancern brydde sig inte ett skit, den 

bara fortsatte växa. Efter några månader hörde vi talas om en experimentell behandling. Det var 

väldigt dyrt, det var väldigt exklusivt. Jag gjorde allt jag kunde för att få en plats till honom där. 

Tom hade 4.3. De gav hans säng till en 4.4. Så när han dog tänkte jag, åt helvete med det! Jag 

började säga vad jag ville, när jag ville. Bara slänga ut det. Folk tycker inte alltid om det. Det är 

otroligt hur snabbt du kanar ner för stegen när du börjar göra så. Det visade sig att många av mina 

vänner inte tyckte om ärlighet. De behandlade mig som om jag skitit på deras frukostbord. Men 

Jesus Kristus, det kändes bra. Skaka av sig dem jävlarna. Det var som att ta av tighta skor. Du 

kanske skulle prova det?” (Nosedive, Black Mirror) 
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Lacie ser inte Susans livsval som ett alternativ och skrattar åt förslaget att prova det själv. 

Susan verkar vara lycklig och avslappnad, tydligt nöjd över sitt sätt att leva. Men Lacie 

“måste spela nummerspelet”, för att uppnå sitt mål, för att bli nöjd och kunna slappna av. Att 

släppa allt skulle innebära att lämna den värld hon växt upp i och välja ett liv i utanförskap. 

Hon har till synes aldrig reflekterat över hur framtiden skulle se ut, eller rent praktiskt vad 

som skulle inträffa om hon slutade följa normen. Som Nilsson (2011) skrivit, räcker ofta 

rädslan för sanktionerna mot den som avviker från normen, för att normen ska fortsätta följas. 

I avsnittet visas hur Susan är lycklig ändå, men risken finns att Lacie inte skulle vara. Även 

om det inte finns tydligt “straff” mot nonkonformism, är det en risk för stor att ta.  

 

I slutet av avsnittet stapplar en sliten, smutsig och alkoholpåverkad Lacie in på bröllopet, trots 

att bruden ringt och tagit tillbaka inbjudan på grund av hennes låga poäng. Arg och desperat 

sliter Lacie till sig en mikrofon för att hålla sitt tal, vilket slutar med arrestering och fängelse. 

Poliserna tar också bort Lacies implantat, som alla har för att ständigt kunna se varandras 

poängstatus utan att använda telefonen. Med inget mer att förlora skriker Lacie och hennes 

cellgranne förolämpningar till varandra genom gallren, något de aldrig tidigare kunnat göra, i 

rädsla att tappa poäng. Här visas Lacies lättnad och lycka med ett äkta skratt, olikt de hon 

tidigare övade i spegeln. Utan samhällets förväntningar, normer och stress över att passa in, 

kan Lacie låta sina tankar uttrycka sig fritt. Löftet om ett lättare liv med högre poäng har i 

själva verket inneburit ett svårare liv, genom att förtrycka och omforma allmänhetens sanna 

personligheter.  

 

Nosedive har dessutom ett tydligt färgschema, med många ljusa pastellfärger och sällan större 

mörka partier. Mest framträdande är den puderrosa färgen som Lacie bär i samtliga scener, 

med undantag för två scener med klädsel i ljusblått. De rosa och blå färgerna följer genom 

hela avsnittet i miljöerna och de övriga karaktärernas kläder, tillsammans med vitt, beige och 

starkt gröna växter. Ljusare färger ger en känsla av öppenhet och frihet. Blåa och gröna färger 

har visat sig skapa lugn. Rosa förknippas ofta i västerländsk kultur med kvinnlighet, i 

synnerhet unga flickor. Blått kan uppfattas som längtansfullt och respektingivande. Svart å 

andra sidan signalerar ondska och tomhet (Bergström, 2015).  
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- Lacie i diskussion med en konsult om hur hennes poäng kan förbättras. (Nosedive, Black 

Mirror, Säsong 3 - Avsnitt 1) 

 

- Lacie och en mäklare på visning av ett hus till salu. (Nosedive, Black Mirror, Säsong 3 - 

Avsnitt 1) 

 

De ljusa färgerna verkar genomsyra hela samhället, från modet, till hemmet, flygplatsen och 

kontoret. Bilarna, husen och mobiltelefonerna, inte ens en avstängd tv-skärm är svart, utan 

istället en ljus blågrå. Omgivningens utseende signalerar perfektion, en värld där allting är 
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trevligt och ingen är arg eller ledsen. Lacies rosa kläder visar på samma oskyldighet som små 

flickor har.  

 

Färgschemat avbryts när Susan stannar sin smutsiga mörkblå lastbil, i mörka jeans och grått 

linne. Deras färd tillsammans fortsätter sedan i samma mörka stil. Lacies promenad längs 

vägen innan karaktärernas möte har varit i mörka färger, främst beroende på att det är natt, 

men hela tiden med en glimt av det ljusa rosa och blå. Under kvinnornas konversation syns 

dock knappt färgen på Lacies tröja och resten är mörkt. Detta visar hur Lacie i detta tillfälle 

lämnat den vackert målade världen av sociala medier, inga sorger och perfektion. Lastbilen är 

Susans värld, en svårare verklighet, men utan vackra filter som döljer vad som ligger på 

djupet. 

  

 

- Susan som stannar för att erbjuda Lacie skjuts. (Nosedive, Black Mirror, Säsong 3 - Avsnitt 

1) 
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- Lacie och Susan i lastbilen. (Nosedive, Black Mirror, Säsong 3 - Avsnitt 1) 

 

Den vackra framställningen liknar det liv som ofta visas på sociala medier, där de tyngre 

delarna av livet sällan publiceras. Dagens populära Instagram-konton har dessutom ofta 

teman, vanligen i färg. Exempelvis ser 105 miljoner följare Kim Kardashian Wests liv i ljusa 

rosa, beige och grå toner (Kardashian West, u.å.) och Beyoncés 109 miljoner följare ser 

matchande bilder i trepar (Knowles Carter, u.å.). Med sociala mediers ökande popularitet, har 

inflytelserika personer med miljoner följare möjlighet att sätta normen för hur hens följare ska 

se ut, vad de ska tycka om och hur de ska bete sig. Genom denna förskönade skildring av 

verkligheten finns risker för overkliga ideal och ouppnåeliga normer, likt i den värld som 

Nosedive porträtterar. 

 

8.1.2. Utanförskap 

Shut Up and Dance, säsongens tredje avsnitt, kretsar också kring diskurser om tillhörighet och 

utanförskap. Här visas det dock ur en annan vinkel. Huvudpersonen Kenny kämpar genom 

hela avsnittet för att följa instruktioner som han får anonymt via sms. Detta efter att han via 

ett datorvirus blivit filmad genom sin webbkamera, onanerande framför datorn. Den anonyma 

avsändaren hotar att ladda upp videon på sociala medier, om inte uppdragen slutförs. I panik 

och desperation följer Kenny instruktionerna som börjar med att leverera en tårta, men snabbt 

eskalerar till att råna en bank och slutligen mörda en annan människa. Han tvingas samarbeta 
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med Hector, som utpressas av samma person med en film som bevisar hans otrohet mot sin 

fru och försök till att köpa sex från en prostituerad.  

 

Hector: “Jag vet att det inte är lätt, men vad fan ska vi göra annars?! Kommer det här ut förlorar 

jag mina barn. Och jag svär till Gud, jag ställer mig i köket och skär halsen av mig med en 

brödkniv om det händer.” 

Kenny: “Jag tittade bara på bilder och…”  

Hector: “Och runkade på film? Det är väl det de har? (...) Det är inte bara veckor, vi snackar åratal 

här. Bilder blir kvar på internet som en jälvla zigenarförbannelse. Det finns inget botemedel mot 

internet. Det kommer vara fastlimmat till ditt namn, det blir som en jävla fläck på dig! Jag skulle 

hänga mig om det var jag. Knäcka nacken vid första bästa tillfälle.” (Shut Up and Dance, Black 

Mirror) 

 

Kennys rädsla eskalerar i takt med kraven. I avsnittets slutskede avslöjas det att han inte är så 

oskyldig som Black Mirrors tittare fått sken av. Han hade i själva verket sett på barnporr och 

filmen skulle därmed innebära bevis på kriminalitet. Dock har serieskaparna valt att 

undanhålla den delen av berättelsen fram till sista scenen, vilket visar Kennys desperation i ett 

annat ljus. Att kriminella går mycket långt för att undvika sitt straff är inte förvånande. Men 

en tonåring som rånar en bank, hellre än att bli retad och möjligen utstött är mer extremt. 

Genom att framställa händelseförloppet med detta perspektivet, ger det en inblick i hur viktigt 

tillhörighet är.  

 

Avslöjandet av Hectors hemlighet å andra sidan skulle inte innebära juridiskt straff. Trots 

detta är han lika mån om att stoppa filmen från att nå hans fru. Konsekvenserna skulle bli 

skilsmässa och därmed uteslutning ur gruppen han bryr sig mest om - familjen. Vilket möjligt 

också leder till utfrysning från familjens gemensamma vänner.  

 

8.1.3. Minoriteter 

Temat om utanförskap är lika närvarande i Men Against Fire. Det femte avsnittet utspelar sig 

i en dystopisk framtid, i ett pågående krig mellan samhället och “kackerlackor”; ett öknamn 

för de mänskliga monster som militärerna ska utrota. Tidigt i avsnittet åker protagonisten 

Stripe från militärbasen med sin grupp för att undersöka en by som blivit attackerad av 
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“kackerlackor”. De får ett tips om en man som hjälper och gömmer fienderna, så de åker mot 

hans farm. Än har inte tv-tittare fått någon information om vad kackerlackor är, eller varför de 

behöver utrotas, men på vägen till Mr. Heidekkars farm blir det tydligt att han går emot det 

accepterade beteendet när han skyddar dem. Generalen informerar gruppen om situationen. 

“Mr. Heidekkar är inte direkt nån social person eller minglare. Verkar ha mentala problem. 

Han har intressanta åsikter om kackerlackor.” Hon berättar även hur han brukar ställa ut mat 

till “kackerlackorna” och ge dem skydd. Kommentaren hon får som gensvar från en av 

soldaterna är “Hur kan någon var dum nog att hjälpa en jävla kackerlacka?” 

 

Senare i avsnittet visar det sig att “kackerlackorna” inte var de monster de såg ut att vara, utan 

egentligen vanliga människor. Efter DNA-prov och kartläggningar har de med svagare blod 

blivit utnämna “kackerlackor”. De bär på större risk för svåra sjukdomar som cancer och MS, 

men också kriminella tendenser, lägre IQ och sexuella avvikelser. Militärerna har ett 

implantat för att de inte ska se, höra eller känna lukten av verkligheten, för att effektivisera 

striden. Men resten av samhället har accepterat att “kackerlackorna” mördas, eftersom de 

blivit tillsagda att det är för allas bästa. Två olika grupper av människor som lever i 

utanförskap visas i avsnittet. “Kackerlackorna” har inte valt utanförskap, deras tillskrivna 

status är lägre än alla andras, men det är inget de kan påverka. Förutsatt att det finns fler som 

delar Mr. Heidekkars åsikter och handlingar, är det en grupp som valt att utesluta sig från 

majoriteten. Att neka den normativa åsikten innebär inga fysiska sanktioner, men det innebär 

en status i höjd med “kackerlackornas”. 
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- En dold dörr bakom kläder i en garderob. (Men Against Fire, Black Mirror, Säsong 3 - 

Avsnitt 6) 

 

Förtrycket och massmorden som visas i avsnittet liknar på många sätt behandlingen av judar i 

andra världskriget. I ögonblicket som visas på bilden ovan hittar Stripe och en annan soldat en 

gömd dörr i en garderob bakom kläderna i Mr. Heidekkars hus. Innanför göms en liten 

lägenhet där en familj “kackerlackor” bor. Dörren i garderoben och den hemliga lägenheten, 

har en verklig motsvarighet. Bakom en bokhylla doldes ingången till lägenheten där Anne-

Frank och hennes judiska familj gömde sig från nazisterna under andra världskriget, i rädsla 

för att bli utrotade för att landets makthavare bestämt att de var ett sämre folkslag.   

 

Orättvisor mellan grupper av människor har funnits vid flera tillfällen i historien. USA har 

haft en lång väg från slaveri till jämställdhet mellan olika hudfärger. Historiskt betecknades 

homosexualitet som en sjukdom i Sverige. Och ojämlikheten kvarstår än idag, om än i mindre 

extrem skala. Men Against Fire är en satir över ett djupt allvarligt ämne och ett avsnitt som 

kan lära oss om dåtiden, nutiden och framtiden. Genom att dra problemet till sin spets visar 

seriens skapare på hur en framtid skulle kunna se ut och hur historien kan upprepa sig själv 

om inte mänskligheten lär av sina misstag. 
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På farmen pratar generalen, som verkar vara medveten om verkligheten, med Mr. Heidekkar. 

Med en gest till ett kristet kors på väggen säger hon: 

 

“Ni tycker allt liv är heligt. Och jag förstår det. Jag håller med, så ni måste till och med skydda 

kackerlackorna, eller hur? Det är inte deras fel att de är såna. De har inte bett om det här. Jag 

fattar. Vi fattar. Det var skiten i deras blod som gjorde dem såna. Sjukdomen de bär på. Den bryr 

sig inte om livets helighet, eller om vem mer som får lida. Har vi inte stoppat kackerlackorna inom 

fem, tio, tjugo år kommer barn fortfarande födas såna, och de kommer att föröka sig. (...) Ni kan 

inte längre se dem som människor.” (Men Against Fire, Black Mirror) 

 

Ordvalet “föröka sig” (org. “breed”) visar hur långt ifrån människor generalen placerar dessa 

personer. Det engelska ordet “breed” betyder inte enbart “att föröka sig” utan också “ras”, 

men inte när man pratar om mänskliga raser, utan snarare hundraser. Det är ett ord som 

används när man pratar om hur djur fortplantar sig och avlas. Detta citat och avsnittet i helhet 

kan vara en kommentar på inte enbart vårt samtida samhälle, utan också vår historia. På flera 

tillfällen i historieböckerna kan det läsas om minoriteter som inte har behandlats med samma 

värde som resten av mänskligheten, där samma retorik används för att övertyga allmänheten 

att det är en signifikant skillnad på oss och dem.  

 

8.1.4. Referensgrupp 

Under Lacie och Susans konversation i avsnittet Nosedive, som nämnd ovan, syns Lacies 

desperation att tillhöra en specifik grupp. Att inte så småningom bli en del av “the high-fours” 

är för henne otänkbart. Hon förklarar för Susan, men också för sig själv, hur allt kommer lösa 

sig när hon kommer till bröllopet.  

 

Lacie: “Men så länge jag tar mig till bröllopet och håller mitt tal så kommer de ha överseende med 

mina 2.8. Jag är ju med bruden. Och om jag gör det bra, så kommer de höga fyrorna skjuta min 

kurva i höjden. Och när mitt poäng-straff släpps kommer mitt genomsnitt öka massor, och, ja, det 

kommer bli okej.” (Nosedive, Black Mirror) 

 

För Lacie är de med höga poäng hennes referensgrupp (Nilsson, 2015). Hon försöker vara 

som dem, se ut som dem och tänka som dem. Det blir också tydligt tidigare i avsnittet när hon 

ser barndomsvännen Niomi publicera ett foto på mannens hemlagade olivtapenade. Lacie 
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bestämmer sig då för att laga tapenade och servera det snyggt på ett fat, trots att hon inte har 

någon att servera dem till. När hon sen smakar är det tydligt att hon inte heller tycker om 

smaken. I avsnittets början ser vi även Lacie ta ett bett ur en kaka, som hon spottar ut. För att 

sedan ladda upp en fin bild på en kopp kaffe med en kaka och skriva “Himmelriket!” i 

bildtexten. Kaffet tyckte hon inte heller om. Men en svepning med kameran över kaféet visar 

att uteserveringen är fylld av personer med 4.2, 4.7 och 4.8 poäng. Att dricka kaffe på 

morgonen tillhör elitgruppens norm.  

 

8.2. Politisk ideologi som normskapare 

Politiska förändringar påverkar värderingar och normer i samhället. Ett nytt politiskt parti, 

eller en presidentkandidat med nytänkande åsikter, kan medföra ett skifte bland accepterade 

handlingar och åsikter. Detta temat grundar sig i ideologiteorin och hur ideologiska 

förändringar påverkar individen. Vi kommer också diskutera vilka diskurser Black Mirror 

exponerar sina tittare för genom interpellation (Lindgren, 2009). 

 

8.2.1. Ideologiska förändringar i Black Mirror 

Det finns flera exempel av politiska ideologier i Black Mirrors tredje säsong. Ideologier som 

styr hela samhällets sätt att tänka. Det tydligaste exemplet på detta är från Men Against Fire 

där hela samhället har accepterat att “kackerlackorna” är oönskade och bör utrotas för 

mänsklighetens bästa.  

 

Stripe: “Fan! Byborna… Invånarna tillhör inte armén. De har inga masker i huvudet. De är rädda 

för kackerlackorna. De hatar dem.”  

Kackerlacka: “Alla hatar oss.” 

Stripe: “Vad fan ser de då? Jävla civila, när de ser en kackerlacka. Vad ser de då?”  

Kackerlacka: “Det du ser nu. De hatar oss ändå, för det är det de blivit tillsagda.” (Men Against 

Fire, Black Mirror) 

 

Detta samhälleliga beteende syns flera exempel på i historien, men ett nutida exempel om än 

inte lika extremt, är dagens syn på invandrare. Här kan en parallell dras till 
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Sverigedemokraterna som relativt nyligen fått ökat politiskt inflytande. De har skapat debatt 

och påverkat många människors syn på invandrarpolitiken. Efter att Jimmie Åkesson blev 

tillsatt som partiledare 2005 har partiet och åsikter kring invandrarpolitiken synts allt mer i 

media. 2010 publicerades sedan en undersökning som visar Åkesson som Sveriges nionde 

mäktigaste opinionsbildande person. (Dagens Nyheter, 2010) 

 

Även i Nosedive syns hur politiska ideologier har påverkat hela samhället och dess normer. 

Genom att låta människor med höga poäng i sina sociala medier få rabatt vid husköp, kortare 

köer och bättre sjukvård har allmänheten anpassat sig och börjat uppföra sig på ett visst sätt 

för att få höga poäng och således få ett “bättre” liv. Vi kan anta att ett politiskt intresse står 

bakom förändringen från samhället vi känner idag, till det som Lacie lever i. Ingen 

bakgrundshistoria ges, utan kan enbart spekuleras kring, men vårt antagande är att en 

förändring av sådan omfattande skala borde grundats i ett politiskt beslut. Det hade varit 

intressant att få ta del av den politiska processen bakom poängstrukturen. I avsnittet följer vi 

Lacies historia, som inte visar många positiva sidor av systemet. Det skapar klyftor mellan 

samhällsklasserna och ojämlikhet. På vilket sätt det är en förbättring från vad som fanns 

tidigare, visas inte. 

 

Den politiska debatten kring jämställdhet är idag en central fråga. Exempelvis har det 

politiska partiet Feministiskt Initiativ sexdubblade sin procentandel i riksdagsvalet från 2010 

till 2014 och prideparader för ökad jämställdhet för HBTQ-personer finns i allt fler städer 

världen över. När den politiska diskussionen förändras förändras också normer, fler kvinnor 

får styrelsepositioner och fler är öppna med sin sexualitet. I avsnittet San Junipero träffas två 

unga kvinnor på ett åttiotalsdisco och är omedelbart attraherade till varandra. Senare visar det 

sig att detta disko enbart existerar i en virtuell värld, där äldre människor kan besöka valfritt 

årtionde för att sedan fortsätta leva där efter döden. Den ena kvinnan, Kelly, föreslår att de ska 

dansa. Yorkie verkar obekväm men följer med, fast går efter en halv låt från dansgolvet och ut 

från klubben. 

 

Kelly: “Herregud! Vi måste dansa till den här!” 

Yorkie: “Med varandra?” 
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Kelly: “Aha.” 

Yorkie: “Ehm, nej. Dansgolv är inte riktigt min grej.” 

Kelly: “Nu ska vi inte begränsa oss.” 

Yorkie: “Nej, jag kan inte.” 

Kelly: “Jo, det kan du!”  

(...)  

Kelly: “Varför sprang du iväg?” 

Yorkie: “Förlåt, jag… Jag sa att jag inte är mycket för att dansa.” 

Kelly: “Du skojade inte! Som en skrämd häst på en frusen sjö. Jag skämtar, halvt om halvt. Förlåt 

att jag tvingade dig. Det är bara lördag kväll en gång i veckan, jag blir otålig.”  

Yorkie: “Nej, det är inte det. Alla tittade.” 

Kelly: “Tittade?” 

Yorkie: “Ja. Du vet, två tjejer som dansade…” 

Kelly: “Okej, ett: folk är inte så stela som förr. Och två: det här är en partystad. Ingen dömer 

någon.” (San Junipero, Black Mirror) 

 

Senare i avsnittet avslöjas det att Yorkie legat i koma sedan hon var i en bilolycka i tjugoårs 

åldern. Vi kan utgå ifrån att det var på 80-talet, eftersom hon känner igen arkadspelen och 

musiken. En skötare på ålderdomshemmet berättar att Yorkie kom ut inför sina föräldrar, 

precis innan hon dog. Föräldrarna ville inte ha en homosexuell dotter eftersom det är 

onaturligt, varpå hon argt åkte iväg med bilen och körde av vägen. Hon har inte upplevt den 

normativa förändringen kring homosexualitet, som skett medan hon var medvetslös. De andra 

personerna i den virtuella staden kommer från samma generation, men har levt igenom en hel 

livstids förändringar och utvecklingar.  

 

8.2.2. Interpellation och förändring av normer 

Genom interpellation påverkar populärkultur hur individer ser på saker i samhället. Sättet som 

en typ av människa, en åsikt eller en sak framställs påverkar hur vi sedan uppfattar motivet i 

verkligheten. Till följd av populärkulturella skildringar kan normskiftningar drivas på 

(Lindgren, 2009). Som diskuterat ovan lyfter San Junipero fram en diskurs om den positiva 
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förändringen kring öppenhet om sexuell läggning. Genom framställningen av de två 

homosexuella kvinnorna som protagonister förstärker Black Mirror de normativa förändringar 

som fortfarande sker i samhället idag. Kelly har en nonchalant attityd mot ett förhållande med 

en annan kvinna, vilket framställer homosexuallitet som självklart och naturligt. 

Populärkulturella representationer som den här kan bidra till att jämlikheten och motståndet 

till homofobi får mer kraft, genom att visa ett alternativ till hur det skulle kunna vara.  

 

En liknande åsikt, angående jämlikhet, förmedlas genom Men Against Fire. I avsnittets 

slutskede förklaras verkligheten för Stripe och mordet han begick på två “kackerlackor” 

spelas upp i hans implantat. Stripe reagerar mycket starkt och kan inte förstå hur hela 

mänskligheten accepterat detta massmord. Han ber i panik om att uppspelningen ska stängas 

av. Genom denna reaktion visar Black Mirror hur ofattbart och fruktansvärd behandlingen av 

de andra människorna är. Trots att denna extrema form av ojämlikhet är ovanlig idag, kan 

likheter med olika terroristgrupper och deras åsikter hittas. Avsnittets budskap är väldigt 

viktigt och får tv-tittaren att tänka till. Trots skillnader är det mest väsentliga att vi alla är 

människor.  

 

Sociala medier som fenomen, eller snarare personerna som bryr sig om det, har en speciell 

karaktär i Nosedive. Enbart två karaktärer uttrycker att de inte anstränger sig för att klättra i  

poängsystemet: lastbilschauffören Susan och Lacies bror Ryan. De som lägger tid och energi 

på sina sociala medier framställs som ytliga, desperata och naiva. Ryan har slappa kläder och 

sitter i soffan och spelar tv-spel, medan Lacie är uppklädd och övar sitt perfekta skratt i 

spegeln. Till personligheten är han mer av en realist och ifrågasätter hur Lacie ska få 

tillräckligt med poäng och pengar till att bo i hennes drömhus. Efter en överspelat glad 

konversation mellan Lacie och barndomsvännen Niomi, ifrågasätter Ryan Lacies beteende.  

 

Ryan: “Är ni två bundisar nu?”  

Lacie: “Håll käften…”  

Ryan: “Hon var jämt taskig mot dig.” 

Lacie: “Nej, det var hon inte.”  

Ryan: “Hon hade ett rim om dig!”  

Lacie: “Det var en lek.”  

Ryan: “Och när hon klippte av håret på dig?”  
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Lacie: “Jag bad henne.”  

Ryan: “Hon knullade Greg.”  

Lacie: “Det gjorde hon inte alls.” 

Ryan: “Hon såg het ut, det erkänner jag.” (Nosedive, Black Mirror) 

 

Att döma av de stora klunkarna vin som Lacie häller i sig efter konversationen, är det 

underförstått att hon egentligen vet att Ryan har rätt. Under avsnittet syns många personer 

med höga poäng, alla lika vackert klädda som Lacie. På hennes kontor blir en kollega utelåst, 

eftersom han inte kommer in i byggnaden med sina låga poäng. Desperat står han utanför och 

bönfaller om poäng. Men Lacie går förbi, eftersom det hade inneburit sämre status bland 

kollegorna. I slutet när Niomi insett att hennes brudtärna har sjunkit till 2,6 poäng, ringer hon 

argt och vägrar släppa in Lacie eftersom “Det stinker ner saker och ting lite för mycket. Det 

skulle se illa ut för oss.”.  

 

Vad som är ytligt är en subjektiv åsikt, men många är nog överens om att de ytliga 

personligheterna syns ofta på sociala medier i västvärldens kultur. Inlägg med perfekta vyer, 

vackra kläder och vältränade kroppar hör inte till ovanligheten. Dock framställer inte 

Nosedive helheten och den breda variation av individer som engagerar sig i sina flöden online. 

USA:s före detta president Barack Obama uppdaterar regelbundet instagram om sina politiska 

och personliga upplevelser. Entreprenören och mångmiljonären Elon Musk visar sina företags 

framgångar dagligen på Twitter. Och alldagliga privatpersoner delar ständigt sina bilder och 

tankar med ett mindre antal följare.  

 

I Hated in the Nation visas en annan negativ sida av sociala medier: möjligheten att hänga ut 

och trakassera personer. De som beter sig illa möter sedan sina konsekvenser, eftersom det 

visar sig att insekternas verkliga mål var personerna som använde #DeathTo. Så till slut dör 

800 personer. Avsnittet använder drastiska åtgärder för att visa att näthat inte borde få pågå 

utan konsekvenser, som det gör i verkligheten idag. Även i Shut Up and Dance skildras en 

sämre del av sociala medier. Kennys utpressare har möjlighet att förstöra tonåringens sociala 

liv, eftersom en uppladdad fil snabbt får spridning och alltid finns kvar. Genom att undanhålla 

de positiva aspekterna, framställer Black Mirror med sociala medier som negativt och farligt. 

Om interpellationer av det här slaget återkommer ofta i populärkultur, skulle det kunna leda 

till en minskad användning av dessa nya medier.  
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8.3. Teknikens påverkan på normer 

Skaparna av Black Mirror ger tittarna avskräckande exempel på hur teknik kan förändra och 

förvärra samhället. I flera avsnitt är det tekniken som styr hur människor beter sig och på så 

sätt även skapar de normer som finns. Genom den teknologiska determinismens perspektiv 

(Oxford Reference, 2017) kan vi se hur den tekniska utvecklingen styr samhällets struktur, 

samt skapar värderingar och normer.  

 

I det första avsnittet, Nosedive är det särskilt tydligt. Tekniken ger möjlighet att både 

betygsätta människor och se hur många poäng andra människor har vilket innebär att en 

person med lågt betyg genast blir stämplad som en sämre människa. Det är ett tydligt exempel 

på teknologisk determinism, hur en teknologisk utveckling förändrat sin omvärld. Utan den 

praktiska möjligheten att konstant se medmänniskors poängnivå, flöden och att skicka stjärnor 

till varandra, hade inte inte samhället förändras åt detta håll. Detta syns exempel på vid Lacies 

möte med lastbilschauffören, men också när Lacie börjar tappa betyg och genast blir 

behandlad annorlunda. Om samma person har ett högt respektive lågt betyg, innebär stor 

skillnad i bemötande från omvärlden. Niomi vill inte längre ha Lacie på sitt bröllop och Susan 

berättar hur hennes vänner omedelbart brutit kontakten. Liknande utveckling sker idag, med 

sociala medier och den ökade möjligheten att samla information om och lära känna personer 

utan att faktiskt möta dem. Huruvida någon har ett fint flöde och många följare på Instagram 

kan innebära att personer dömer och drar förutfattade meningar om denne, innan de träffats 

utanför internet. Dejting-appar som Tinder bygger på att användare ska fatta beslut om en 

person är intressant nog att prata med, baserat på ett fåtal bilder och några rader text.   

 

I avsnitt fem, Men Against Fire, är inte tekniken normskapande, men den är en nödvändig del 

i att hålla en ideologi vid liv. Ideologin som ligger bakom att “kackerlackorna” dödas för att 

det ses som det bästa alternativet mänskligheten, skulle inte hålla utan soldaternas vilja att 

utföra ordern. I en video ser vi Stripes intervju inför hans anställning i armén där han 

godkänner att implantatet döljer fiendens verkliga natur. Denna konversation glöms sedan 

bort när implantatet startas och soldaten lär sig en ny version av verkligheten. Han har, precis 

som majoriteten, accepterat att “kackerlackorna” är mindre värda och bör utrotas. 

Militärpsykologen Arquette förklarar för Stripe varför implantaten krävs för att soldaterna ska 

klara av akten att döda och dessutom slippa de mentala konsekvenserna av att ta ett liv.  
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Arquette: “ För många år sedan, under det tidiga 1900-talet avlossade de flesta soldaterna inte ens sina 

vapen. Eller om de gjorde det, så siktade de bara ovanför fienders huvuden. De gjorde det avsiktligt. 

Brittiska armén, första världskriget. Översten slog till sina män med en käpp för att få dem att skjuta. I 

en eldstrid under andra världskriget tryckte bra 15-20 procent av männen på avtryckaren. Världens öde 

stod på spel och bara 15 procent av dem sköt. Vad säger det dig? Det säger mig att kriget hade varit över 

mycket snabbare om armén skärpt till sig. (...) Och de som faktiskt dödade någon kom hem helt 

förstörda i huvudet.”  

 

Att soldaterna innan anställning accepterat att de kommer döda människor, innebär inte att de 

säkert klarar av det i strid eller ändrar uppfattning när de ser fiendens lidande. För omvärlden, 

individerna utanför militären, ser planen ut att fungera fläckfritt. Antalet “kackerlackor” 

minskar, soldater kommer hem utan någon ångest och de vet inte om att militären kopplat bort 

delar av soldaternas verklighetsuppfattning. Men hade normen - acceptansen - fortsatt om 

soldaterna berättade skräckhistorier om hur de mördat människor, har mardrömmar och lider 

av posttraumatisk stress? 

 

Även Hated in the Nation ger oss ett exempel på hur teknologiska utvecklingar kan påverka 

normer och få samhället att agera på ett visst sätt. I avsnittet skapas hashtaggen #DeathTo 

som får stor spridning på sociala medier. Genom hashtaggen hänger samhället ut offentliga 

personer som på något sätt har gått emot allmänt accepterat beteende och handlat opassande. 

Ju fler som delar hashtaggen, desto fler hänger på och följer “trenden”. En liknande händelse 

från vår samtid där en hashtag har fått så stor makt att den förändrat människors beteende 

världen över är den aktuella hashtaggen #metoo. Det var en rörelse på sociala medier där 

kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp delade sina berättelser, för att 

uppmärksamma problemets omfattning. Fenomenet #metoo har måhända inte fått någon 

mördad med hjälp av robot-bin, men har medfört konsekvenser. Ett stort antal offentliga 

personer har mist sin makt och sina jobb. Med teknikens hjälp har skaparen bakom #metoo 

fått hela världen att agera mot sexuella trakasserier och även om det är tidigt att säga kan man 

se en förändring av normer. På samma sätt har internet inneburit att inte enbart hashtaggar, 

utan alla möjliga fenomen sprider sig snabbt, vilket också är grunden till problemet i ett annat 

avsnitt; Shut Up and Dance. 
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San Junipero, staden dit du kan flytta när du dör, är ett teknologiskt underverk. När Kelly som 

är döende, berättar om sina planer att dö den gammalmodiga naturliga vägen, möts hon av 

förvåning och motstånd från Yorkie.  

 

Yorkie: “Du sa att du inte vet hur mycket tid det finns kvar. Vad betyder det?”  

Kelly: “Tre månader, säger de. Den har spridit sig i princip överallt. De sa tre månader för över ett 

halvår sedan, så vad vet de egentligen? (...)” 

Yorkie: “Men så du stannar här efteråt?” 

Kelly: “Nej. När jag är färdig är jag färdig.”  

Yorkie: “Men det är gale… Jag menar… Varför?” (San Junipero, Black Mirror) 

 

Anledningen till hennes val var att hon ville dö på samma sätt som sin man och dotter, inte för 

att hon tror på att de kommer träffas igen, utan för att det känns mer rättvist mot dem. I denna 

konversation antyds det att tekniken fortfarande är relativt ny, men har redan blivit 

normskapande. En stor mängd människor har redan flyttat till San Junipero permanent och att 

inte ta möjligheten verkar “galet”. Här syns samspelet mellan en teknologisk utveckling och 

ett samhälle som justerar sig efter förändringen. 

 

8.4. Sammanfattning av analysresultat 

I den analyserade säsongen av Black Mirror skildras normativitet diskursivt utifrån de tre 

nämnda temana som studiens analysresultat har utgått ifrån: rädslan för utanförskap, politisk 

ideologi som normskapare och teknikens påverkan på normer. Vissa av dessa teman 

framkommer i flera avsnitt och i stor utbredning, medan andra framställs mindre. Genom 

valet att presentera både de större och de mindre temana, kunde vi visa ett större resultat och 

en mer välgrundad studie.  

 

Det mest representerade temat innehåller diskurserna kring rädslan för utanförskap. Avsnittet 

som hade mest att förmedla under hela analysen var Nosedive, vars huvudsakliga ämne är 

konformitet och den desperata viljan att passa in. Under samma tema hittar vi också flera 

aspekter av Men Against Fire och Shut Up and Dance. De olika avsnitten skildrar fördelar 
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och nackdelar med att följa strömmen och lyda normerna. I Nosedive upplevs konformism 

som något negativt, som enbart de svagare viljorna accepterat - vilket visserligen är största 

delen av befolkningen. I Men Against Fire har hemska orättvisor framstått för att för få 

människor valt att gå emot och säga ifrån. I Shut Up and Dance behandlas inte rädslan för 

utanförskap på den stora samhälleliga nivån utan kretsar kring individer. Där handlar det om 

rädslan att bli utesluten från sin familj och sin vänskapskrets. 

 

Under andra temat diskuteras hur politiska beslut och skiftningar i ideologi påverkar 

samhällets normer. Dessutom hittades diskurser som Black Mirror kan implementera på 

verklighetens normförändringar genom interpellation. Hur de samhällen som skildras i serien 

kommit att uppstå kan vi enbart spekulera kring. Men en maktstruktur baserad på sociala 

medier eller en omfattande utrotning av ett människosläkte, har troligtvis påverkats av den 

politiska makten. Här upptäcktes HBTQ-relaterade diskurser i San Junipero och vilken 

påverkan de kan ha på seriens tittare. Dessutom utforskas de normativa förändringar som 

uppstår till följd av politiska beslut, som utrotningen av “kackerlackorna” i Men Against Fire 

och det nytänkande systemet för status i Nosedive. Därtill utforskades vilka möjligheter Black 

Mirror har att påverka sin publik genom interpellation och vilka normer serien förstärker i vår 

omvärld.  

 

Kapitlet om teknikens påverkan på normer är betydligt kortare än de andra två temana. Detta 

beror delvis på att scener ur avsnitten redan förklarats i detalj tidigare. Det var dock också 

temat med minst att säga om serien. Här uppkom diskurser kring teknikens samspel med 

normativa förändringar i samhället. Teknologiska utvecklingar kan innebära nya normer, 

förstärkning av redan existerande och en möjlighet att förändra åsikter. Exempelvis skapades 

nya normer när sociala medier blev ett poängsystem i Nosedive och i Men Against Fire är 

tekniken ett viktigt verktyg i att upprätthålla en ideologi. 
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9. Slutdiskussion 

Människan är en social varelse och behöver andra människor för att leva och må bra. Serien 

Black Mirror tycks vid första anblick vara en sci-fi serie med fokus på avancerad teknik och 

hur den påverkar och förstör mänskligheten. Men vid en djupare analys kan man se att serien i 

själva verket speglar dagens samhälle och människan som en social varelse. Då vi lever i en 

värld som mer och mer präglas av internet, sociala medier och avancerad teknik har avståndet 

mellan människor blivit allt mindre, samtidigt som det blir allt större. Idag behöver vi inte ta 

oss ur våra bostäder för att klara oss - vi kan handla mat, jobba, roa oss och umgås via internet 

- och det tar inte slut där. I allt snabbare takt skapas nya produkter och tjänster som med 

teknikens och internets hjälp ska underlätta för mänskligheten - men frågan är hur långt man 

kan gå innan man uppnår motsatt effekt. I Black Mirror tycks just detta vara huvudtemat - att 

morgondagens teknik har förödande konsekvenser för mänskligheten. Men om man utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv studerar karaktärerna i serien kan man se att det inte är 

teknikens utveckling man bör vara rädd för, utan under ytan är det relationer mellan 

människor som är det stora hotet.  

 

Genom satir uppmärksammar skaparna sina mottagare på olika aspekter av det verkliga 

samhället. Så vad är det Black Mirror vill lämna för budskap hos sina tittare? I Black Mirror 

kunde vi se flera diskurser kring ämnet normer, vilka flera pekar mot budskapet att 

konformitet inte nödvändigtvis är positivt. Både Nilsson (2015) och Angelöw, Jonsson & 

Stier (2015) har skrivit om vikten av att följa normer, för att tillhöra en grupp och undvika 

utanförskap. Men Black Mirror visar på nackdelarna av att följa strömmen. Avsnitten 

Nosedive och Men Against Fire, visar hur acceptans av omvärlden utan ambition att avvika 

leder till en sämre värld. Hade fler gjort som Susan och ignorerat rankingsystemet, hade 

förmodligen systemet i sig så småningom förlorat sin makt. Hade fler motsatt sig orättvisorna 

mot “kackerlackorna” som Mr. Heidekkar, hade den medicinska forskningen istället blivit 

tvungna att hjälpa den svagare gruppen. Som sociala varelser är konformitet nödvändigt för 

mänskligheten, men kanske till en viss gräns.  

 

Framställningen av konformitet skiljer sig mellan de olika avsnitten. I Nosedive ses strävan 

efter konformitet som något desperata människor ägnar sig åt, där enbart ytliga, svaga 
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människor utan egen vilja vill passa in i den stora gruppen. Den ledande gruppen i Men 

Againt Fire är inte en fråga om viljan att vara med. De som inte accepterat synen på 

“kackerlackorna” som ett hot mot mänskligheten, ses som mentalt sjuka och som fiender. Att 

inte följa normerna som samhället satt, innebär att ett vanligt liv är omöjligt att leva. 

Gemensamt i avsnitten finns ett underliggande budskap: tänk efter innan du följer normen. 

Människorna i avsnitten ges inte någon större valmöjlighet, men i en mindre extrem 

verklighet har vi det. De normer som följs i Nosedive och Men Against Fire, framställs inte 

som positiva livsval. Tv-tittare får följa protagonister som accepterat normerna och lever 

konformt, men de är inte personer som ses upp till. Karaktärerna som inspirerar är 

normbrytarna Susan och Mr. Heidekkar, och när Stripe ser sanningen hoppas vi att han ska 

göra motstånd.  

 

Flera aspekter av Black Mirror upplevs som en varning. Är vi inte försiktiga och reflekterar 

över vårt beteende, kan teknologin konsumera oss - istället för tvärt om. Historia kan upprepa 

sig själv som i Men Against Fire. Sociala medier kan bli ett ytligt maktspel som i Nosedive. 

Tekniken kan användas emot oss, som i Shut Up and Dance. Bakom dessa budskap 

ligger  sanning, men det är också mycket som inte syns i serien. Som nämnt i punkt 8.2.2. 

“Interpellation och förändring av normer”, utelämnas de delar av dagens sociala medier som 

har mer djup och bidrar positivt till samhället. Sociala medier innebär möjligheter till kontakt 

världen över och möjlighet att lära känna nya människor. De nya plattformarna har gett 

individer en plats att dela sin röst och sina åsikter. Politik, nyheter och vetenskapliga 

genombrott sprids snabbare online vilket innebär en mer välinformerad allmänhet. Att sociala 

medier innehåller faror, informerades vi om av föräldrar och lärare som tonåringar. Genom att 

utelämna det positiva och välja att fokusera på riskerna, visar Black Mirror bara hälften för 

sina tittare. 

 

9.1. ”Black Mirror”  

Skaparen bakom Black Mirror berättar i en intervju hur titeln refererar till den svarta skärmen 

som tar en allt större plats i vårt samhälle. Han beskriver idén bakom titeln som “kall och 

skräckinjagande” och förklarar att när serien är slut och skärmen blir svart kan tittaren se sin 

egen spegelbild. Han nämner även att serien är baserad på det som händer i vår nutid men att 

han oroas och chockas av hur verkligheten kommer ikapp hans historier (Channel 4, 2018).  
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Skärmen beskriver omvärlden och skapar samhällets konsensus, det påverkar hur vi ser på 

våran omvärld. Mycket av teknologin som presenteras i de olika avsnitten skulle mycket väl 

kunna finnas i en snar framtid. Lika otroligt som man för några decennier kunde tro att vi idag 

skulle gå omkring med en skärm i fickan som fungerar som telefon, karta, ficklampa, 

miniräknare och tv. Människor idag beter sig, på grund av tekniken, annorlunda jämfört med 

innan teknikens framfart. Tekniken har påverkan på normer och mänskliga beteenden. Ett 

exempel är fenomenet #metoo som tack vare tekniken kunnat sprida sig över hela världen och 

skapa uppror och förändring. 

 

Diskurserna som presenteras i Black Mirror och problemen som karaktärerna stöter på, 

befinner sig inte långt ifrån vår vardag idag. Ämnen som tas upp - utanförskap, rasism, 

desperationen att passa in - finns i vår omvärld. Serien drar varje problem till sin spets, genom 

att visa de extremt drastiska konsekvenser som möjligt skulle kunna uppstå. Genom att 

dessutom utelämna stora delar av bakgrundshistorierna, får det oss att undra hur samhället 

hamnade i denna extrema situation. Hur bestämdes det att sociala medier skulle avgöra 

statusnivån? Hur övertygades en hel population om att folkmord var den bästa lösningen? 

Black Mirror är en serie som får sina tittare att tänka och reflektera över hur vi skapar en 

ljusare framtid. 
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10. Vidare studier 

Vår studie skulle kunna utvecklas och genomföras på seriens övriga säsonger. Black Mirror 

började sändas på TV 2011 och säsongen vi analyserat kom 2016. Medan denna studie 

skrivits har också en fjärde säsong släppts, precis i slutet av 2017. Med ett ständigt 

förändrande politiskt klimat skulle det vara spännande att se på vilka värderingar som lyfts 

fram de övriga säsongerna. Sedan tredje säsongen spelades in har Donald Trump blivit vald 

till president, vilket medfört starka åsikter världen över. Brexit har röstats igenom. 

Världsledare har beslutat om nya planer för att bromsa växthuseffekten. #MeToo tog världen 

med storm. Terrorattacker har fortsatt inträffat i västvärlden. Trots att 2011 bara var sex år 

sedan, har mycket hänt och en satirisk produktion som Black Mirror kan förväntas påverkas 

av sin kontext.  

 

Trots att varje avsnitt är fristående och karaktärerna olika, finns det delar av olika avsnitt som 

hänger ihop. Därför kunde en analys av Black Mirror i sin helhet vara intressant, som 

komplettering av vår och Carmo Schyras, Oliveira, Nascimentos (2014). Genom att enbart se 

serien som vanlig tittare, utan det analytiska perspektivet har vi noterat att samma låt sjungs 

av karaktärer i ett avsnitt ur andra säsongen och Men Against Fire i säsong tre. Dessutom 

verkar det vara samma företag som ligger bakom flera av de revolutionerande implantaten 

som spelar en stor roll i flertal avsnitt. Därför vore det intressant att se vad som går att 

upptäcka genom att inte se på enstaka avsnitt, utan på en helhet. Vilka diskurser är 

återkommande och hur ser Black Mirrors konstruerade framtid ut när de olika pusselbitarna 

sätts ihop - med antagandet att flera avsnitt sker samtidigt. 

 

Black Mirror är inte den första berättelsen som utspelar sig i framtiden. George Orwells bok 

1984, har förutspått mycket om hur länders ledare kan övervaka och kontrollera sin 

befolkning. Mindre seriösa verk, som Tillbaka till framtiden, har lekt med tanken om vilken 

teknologi som kommer finnas längre fram tiden. Fler exempel finns och säkert flera likheter 

med den verklighet vi lever i idag, eller den framtid vi är på väg mot. En studie som utforskar 

de möjligheter framåtskådande populärkulturella verk målar upp, hade varit intressant att läsa. 

Har flera skapare samma förhoppningar eller farhågor om framtiden? Finns det äldre 

skildringar som har haft rätt om hur vi lever nu? 
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