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Inledning  
 

Visuellt motstånd bevittnas ständigt runt om i världen. Människor bär plakat och ropar 
slagord i demonstrationer för att uttrycka sina åsikter. Andra visar sin sympati eller sitt 
ogillande genom sminkningar och utmärkande kläder under olika situationer från 
protestaktioner till fotbollsmatcher, möten eller individuellt på allmänna platser. På gator 
och offentliga väggar möts vi av mer eller mindre subtila budskap gestaltade som 
graffititags, schabloner och banderoller. Syns man, finns man. Någon ser budskapet 
bakom det kreativa uttrycket, för det vidare via samförstånd eller misstycke. Genom 
mediernas dokumentation och allmänhetens diskussioner sprids budskap, förmedlade via 
konstnärliga medel, vidare över samhällen och kulturer. Att utnyttja bildkonsten, 
teatermetaforer och andra konstnärliga traditioner har ständigt bevisat sin effektivitet då 
det gäller att skapa uppmärksamhet, vilket i vissa fall även leder till påtryckningar och 
samhällsförändringar. Vid andra tillfällen blir protesterna desperata eller rent våldsamma, 
illegala medel brukas, stenar kastas, fönster krossas, poliser attackeras och 
samhällsförändringen och budskapet blir sekundärt.  

 
Genom alla tider har det förekommit olika samhällstendenser som konsten reagerat på 
och kommenterat. Idag går det att urskilja en sådan konstnärlig ansats mot den 
elektroniska utvecklingen, mot det som vissa kallar för Övervakningssamhället.   

 
Vi lever i dag i ett samhälle där många av våra förehavanden lämnar spår, inte minst 
elektroniska. Den information vi lämnar efter oss samlas in och analyseras. Tekniken sägs 
hjälpa oss till ett mer effektivt, säkrare och kanske ett mer självständigt liv. Av våra 
personligheter skapas en teknologisk skugga i en dataprofil, med vår personliga 
information, som figurerar i register runt om i samhället. Våra rörelser och handlingar 
filmas och återges på monitorer i tusentals övervakningsrum år efter år. Men vad händer 
när tekniken fungerar som ett maktredskap, gör anspråk på det privata rummet och när 
den utmanar vår integritet? Vad händer när ny teknik ersätter mänsklig övervakning? 
Teknik i syfte att övervaka blir allt vanligare och i samband med detta utvecklas även ett 
motstånd gentemot det som har blivit ett övervakningssamhälle. Olika organisationer och 
rörelser bildas runt om i världen för att protestera mot denna utveckling. Motståndet tar 
sig olika uttryck.  

 
För att belysa konst som politiskt motstånd koncentrerar sig uppsatsen på en 
motståndsrörelse som växt fram i New York, där kameraövervakningen tredubblats under 
de senaste fem åren. The Surveillance Camera Players, SCP, är en anarkistisk teatergrupp 
som bildades i New York City 1996. De protesterar mot användningen av 
övervakningskameror på offentliga platser då de anser att kamerorna inkräktar på deras 
konstitutionella rätt till ett privatliv. Deras manifestation mot detta gestaltas genom att 
de utför speciellt utvalda teaterstycken och performance framför och under 
övervakningskameror. 

 
The Surveillance Camera Players verksamhet valdes som undersökningsobjekt på grund 
av deras ökande popularitet i media, deras sätt att inspirera andra grupper att bilda 
liknande verksamheter runt om i världen och deras bevisade förmåga att på ett 
konstnärligt sätt föra ut ett politiskt budskap.  

 
Det övergripande ändamålet med uppsatsen är att undersöka hur konst och politik 
integreras i syfte att föra fram ett budskap och på så sätt försöka påverka till 
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samhällsförändringar. I uppsatsen kommer The Surveillance Camera Players att 
analyseras som ett framträdande exempel på ett kreativt motståndsuttryck, vilket har 
framkallats av övervakningssamhället.  

 
De frågeställningar som avses besvaras i uppsatsen är följande: Hur kan SCP förstås i 
perspektivet av teorier gällande övervakningssamhället? Hur ser SCP’s idémässiga och 
politiska innehåll ut? Vilken är den konstnärliga bakgrunden till SCP’s verksamhet och 
hur ser deras konstnärliga praktik ut? Hur ser presentationen av rörelsen ut i en 
mediakontext? 

 
För att uppnå syftet med uppsatsen har dels omfattande litteraturstudier fullgjorts kring 
två olika forskningsfält. Det ena området behandlar övervakningssamhället. Den franske 
filosofen Michel Foucaults perspektiv på övervakning och straff belyser 
övervakningssamhällets spridning och de disciplinära konsekvenser detta medför. Jeremy 
Benthams panoptikonmodell ses här som en metafor för det allseende perspektiv som 
övervakningssamhället innebär. Foucaults teorier kring övervakningssamhället är således 
en central del då många nutida forskare inom detta fält har utgått från och 
problematiserat dessa teorier. Många samtida forskare teoretiserar övervakningspraktiken 
genom att utreda varför och med vilka konsekvenser den utvecklas. Detta kommer att 
ligga som grund för uppsatsens analys av SCP idémässiga bakgrund.  

 
Det andra forskningsområdet som studerats är samhällsmedveten konst. Denna del 
koncentreras på studerandet av hur politiska budskap sprids via performancekonsten och 
den tradition som finns bland samhällsmedveten konst, framförallt inom 
performancekonsten. Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Situationisterna och The Living 
Theatre är fyra olika exempel som beskriver historiska och samhällspolitiska 
teatertraditioner. Detta visar på hur de utnyttjat performancekonsten för sitt politiska 
ställningstagande, vilket tydliggör förståelsen av SCP’s konstnärliga bakgrund och 
verksamhet. Jan Cohen-Cruz’s fem olika performancekategorier, som behandlar 
möjligheten att framkalla samhällsförändringar, kommer delvis att användas i analysen av 
SCP’s framföranden.  

 
För att uppnå syftet med hur SCP presenterar sig själva har, förutom de teoretiska 
studierna, även längre intervjuer med gruppens grundare Bill Brown gjorts vid två olika 
tillfällen; dels hemma hos honom och dels efter en föreläsning på New York University. 
Kortare intervjuer via email under hösten 2002 har även använts till redovisningen av 
den empiriska undersökningen. De muntliga intervjuerna dokumenterades med 
filmkamera och materialet har sedan transkriberats, bearbetats och analyserats. Finns i 
oredigerat format i författarnas ägo.  

 
Vi har även genomfört deltagande observationer av gruppens så kallade Walking Tours, 
vilka är guidade turer i olika områden av Manhattan som ämnar synliggöra 
övervakningskameraplaceringen i det offentliga rummet. Fyra olika Walking Tours har 
observerats och dokumenterats med video och ljudupptagning. Under dessa turer 
koncentrerade vi oss på att studera Bill Browns sätt att föra ut SCP’s budskap och på den 
information han förmedlade. Även de andra deltagarnas beteende och frågor iakttogs för 
analysen om hur gruppens budskap mottas. Våra egna frågor ställdes efter turerna vid 
avskilda platser såsom närbelägna fik eller på vägen ifrån turerna. Intervjuerna och de 
deltagande observationerna utfördes i New York under perioden 14 januari till 28 
februari, 2003. SCP’s webbsida, där gruppen offentliggör information om sin verksamhet 
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för allmänheten, och deras nyhetsbrev, som skickas ut ungefär två gånger i månaden till 
människor på gruppens mailinglista, har även studerats. Bilderna som används i den 
empiriska delen samt i slutordet är SCP’s egna bilder.  
 
Tidningsartiklar ligger till grund för analysen om hur gruppen representeras i media. 
Artiklarna är publicerade på SCP’s webbsida och kommer från en mängd olika tidskrifter 
och dagstidningar. Gruppen försöker att publicera alla artiklar som skrivits om dem, de 
flesta är skrivna på engelska, men det förekommer även flera artiklar på tyska, vilka 
Brown själv översätter till engelska. De artiklar som valts ut till analysen kommer från 
amerikansk dagspress, veckopress, webbtidningar och tidskrifter. På SCP’s webbsida 
publiceras cirka 80 artiklar från 1996 och fram till idag. Alla artiklar fram till den 17 
april 2003 har lästs och efter det har åtta stycken valts ut till att representera de olika 
typer av skrifter som förkommer. Artiklarna kommer från dagstidningar som New York 
Times och Daily News till mer specialiserade tidskrifter som DPICT och City Search. 

 
Bill Brown har en dominerande ställning i SCP då han, som en av gruppens grundare, 
för SCP’s talan. Detta är tydligt i uppsatsens empiriska del, då vi enbart intervjuat honom 
som representant för SCP, vilket vi är medvetna om kan ge en alltför ensidig bild av 
verksamhetens betydelse. Därför har vi utfört deltagande observationer av fyra Walking 
Tours i syfte att analysera gruppens egen presentationen inför allmänheten och dess 
mottagande. Vi har även studerat tidningsartiklar för att analysera SCP’s mediala 
presentation, hur den eventuellt skiljer sig från Bill Browns och gruppens egna 
formulering.  
 
Viktigt att poängtera gällande uppsatsen är att varken övervakning eller konst som 
motstånd kan ges någon absolut definition. Det är således intressant att studera dessa 
olika definitioner, snarare än att försöka formulera definitiva sådana. Perspektiven är 
många och varierande och definitionerna påverkas av historiska, politiska, sociala och 
ekonomiska kontexter. Som teoretikern Cindy Kistenberg har hävdat så finns det inte 
några slutgiltiga eller entydiga sätt att diskutera performancekonst och 
samhällsförändringar; att konst och politik blir mest intressant att studera då man väljer 
att koncentrera sig på en företeelse eller situation, hur de har mottagits, cirkulerats, 
debatterats eller ignonerats.1  
 
Uppsatsen har en teoretisk och en empirisk del. Det första avsnittet handlar om 
Foucaults teorier kring övervakningens disciplinära utformning och utveckling. Även 
Benthams panoptikonbegrepp, som tolkats och analyserats av Foucault diskuteras. 
Uppsatsens teoretiska del fortsätter med avsnittet Det övervakande samhället, en redogörelse 
för samtida forskning rörande övervakningsproblematiken. Det konstteoretiska avsnittet, 
Performancekonst och politisk medvetenhet, behandlar teorier om offentlig performancekonst 
med politisk inriktning och dess traditioner. I denna del finns även avsnittet 
Performanceteoretiker och performancegrupper som beskriver Brecht, Artuad, Situationisterna 
och The Living Theatres grundprinciper. Efter den teoretiska undersökningen följer 
redovisningen av den empiriska undersökningen som inleds med, The Surveillance Camera 
Players - Förmedlande, mottagande och mediarepresentation, en koncis beskrivning av The 
Surveillance Camera Players, baserat främst på information från gruppens webbsida. Efter 
det kommer en intervjudel, The Surveillance Camera Players’- presentation av en politisk och 

                                                                 
1 Kistenberg, Cindy, AIDS, Social Change and Theatre: Performance as Protest. (New York & London: Garland 
Publishing, Inc. 1995) Sid. 177 
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konstnärlig verksamheten, som återger de intervjuer som gjorts med Bill Brown. Vidare 
följer en redogörelse för de deltagande observationerna av SCP’s Walking Tours i 
avsnittet Walking tours – en upplevelse av ett konstnärligt och politisk förmedlande. 
Resultatdelen avslutas med, The Surveillance Camera Players’ representation i tidningsmedia, 
en undersökning av hur SCP representeras i tidningsmedier.  
 
Uppsatsen avslutas med en analys där ovannämnda frågeställningar besvaras utifrån både 
den teoretiska bakgrunden och den empiriska undersökningen. I en avslutande 
diskussion fördjupas problematiseringen gällande relationen mellan politik och konst. 
Detta resonemang förs utifrån övervakningssamhället som ett exempel på en 
samhällspolitisk tendens som föranlett manifestationer, vilket exemplifieras genom The 
Surveillance Camera Players’ konstnärliga verksamhet.  
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Perspektiv på övervakningssamhället 
 
Michel Foucault – det disciplinära samhället  
En förgrundsgestalt i forskningen om övervakningssamhället är Michel Foucault. Han 
redogör för det moderna fängelsets födelse i sin bok Övervakning och straff2.  Straffets 
metod utvecklades under 1600-1700-talet från ofta offentliga kroppsstraff och 
bestraffningar till ett mer resonligt och okroppsligt straffsystem under upplysningstiden. 
Foucault ansåg att fängelsestraffet, som växte fram under 1700-talet, utvecklade och 
möjliggjorde kontrolltekniker, vilka tenderade och tenderar att sprida sig till andra 
samhällsområden och inte enbart begränsas till fängelsets domäner. Makten att bestraffa 
både inom och utom rättsapparaten var den nya strategin och gjorde bestraffandet till en 
lagbunden funktion som gällde för hela samhället. Detta var dock ej i syfte att straffa 
mindre strängt utan för att göra det mer allmängiltigt och orubbligt, att integrera det i 
själva samhället. Det generaliserande fängelsestraffet utvecklades som metod.3 Den nya 
lagstiftning som framträder i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet definierar 
makten att bestraffa som en allmän funktion i samhället. Alla samhällsmedborgare är 
representerade i lika stor utsträckning och bestraffningen utövas på samma sätt gentemot 
alla. Detta är enligt Foucault en rättvisa som utger sig för att vara ”lika för alla”.4  
 
Filosofer omkring mitten av 1700-talet ansåg att efter ett straff, som går ut över kroppen, 
måste det komma ett straff som påverkar på djupet; som påverkar hjärtat, tanken, viljan 
och sinnelaget. Själen skulle bli fokus för bestaffning. Detta inleder enligt Foucault en 
period som ännu inte avslutats.5 Under 1800-talet är straffen inte lika omedelbart fysiska 
och kroppen som tidigare varit straffets centrala fokus har försvunnit. Straffet är inte 
längre något offentligt utan ingår snarare i ett abstrakt medvetande. Det som ska 
avskräcka från att begå brott, är inte det intryck straffet gör på åskådaren, utan vissheten 
om att man alltid får sitt straff. Straff är till för att rätta till, uppfostra och bota. Det 
centrala är ej att sona ett brott, utan att förbättra.6 Foucault benämner bestraffningarna 
som inriktar sig på individens föreställning, för ”Regeln om den tillräckliga 
föreställningskraften”. ”Regeln om sidoverkningarna” innebär att straffet bör ha sin mest 
intensiva inverkan på dem som inte har begått något fel.7  
 
Foucault beskriver straffets historia mot bakgrund av kroppens historia. Kroppen är ett 
politiskt kraftfält, maktförhållanden har grepp om den, omger den, adresserar den, plågar 
den, tvingar den att arbeta och att delta i ceremonier. Enligt honom sker detta 
förtryckande inte enbart genom våld eller ideologi. Maktförhållandet kan vara inriktat på 
fysiska och materiella förhållanden, vara noga uträknat, organiserat och tekniskt 
genomtänkt. Det kan vara subtilt och ändå förbli fysiskt trots att det inte inberäknar 
våld.8 Makt är inte något man innehar utan något man utövar. Makt och vetande 
förutsätter och producerar varandra. Foucault menar att det inte finns något 
maktförhållande utan att ett vetande skapas, att det heller inte finns något vetande som 
inte samtidigt förutsätter och skapar ett maktförhållande. Detta benämner han med 
termen ”Politisk anatomi”,  det vill säga makt- och vetanderelationer som omger den 

                                                                 
2 Foucault, Michel., Övervakning och straff. (Lund: Arkiv Förlag 1998). 
3 Ibid., sid. 97.  
4 Ibid., sid. 270. 
5 Ibid., sid. 24. 
6 Ibid., sid. 14-17. 
7 Ibid., sid. 112-113. 
8 Ibid., sid. 35. 
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mänskliga kroppen, den ”politiska kroppen”, vilken underkuvas genom att vara föremål 
för ett vetande. Sambandet mellan sanning och makt utgör enligt Foucault kärnan i alla 
straffsystem.9   

 
Det var under den klassiska tiden man upptäckte kroppen som ett objekt på vilken 
makten kunde inrikta sig. I alla samhällen är kroppen utsatt för olika former av makt 
som utsätter den för tvång, förbud och förpliktelser. Dessa metoder och en noggrann 
kontroll av kroppens aktiviteter påtvingar kroppen en förening av foglighet och nytta. 
Detta utgör ”disciplin”, vilket har funnits sedan länge, men som under 1600- och 1700-
talet blev den allmänna formen för övervälde. Disciplinen skapar ett förhållande som på 
en och samma gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den är och nyttigare ju fogligare 
den är. Kroppen blir inte någon användbar kraft förrän den är både produktiv och 
beroende. Disciplin ökar kroppens krafter ur ekonomisk synpunkt samtidigt som den 
genom att tvinga den att lyda minskar dess krafter ur ett politiskt perspektiv. Utifrån 
detta skapas en politik med ett antal tvång som påverkar, beräknar och manipulerar 
kroppens beteenden och rörelser. Foucault skriver att människokroppen ingår i ett 
maktmaskineri, som tidigare nämnts, en politisk anatomi.10   
 
Uppkomsten av det disciplinära samhället betecknas enligt Michel Foucault av att 
övervakningen och de disciplinära anordningarna övergår från att vara 
undantagsdiscipliner till att under 1600- och 1700-talet vara utbredda över hela samhället. 
Disciplinen skulle till en början framför allt upphäva uppkommande faror och förhindra 
och kontrollera besvärliga befolkningsgrupper. Foucault menar att detta har förändrats, 
att man nu ser disciplinens positiva uppgift som en möjlighet för att öka individernas 
nytta och färdigheter och för att påskynda rörelser och förflyttningar genom samordning 
av dessa färdigheter. Resultatet och konsekvensen av detta är att disciplinen som 
institution upphör att vara begränsad. När man inte längre främst använder sig av former 
som inspärrning och uteslutning blir följden att regler och institutioner upplöses och att 
disciplinen i stället genomsyrar hela samhällskroppen. Disciplinens huvudsakliga syfte är 
mer och mer att framställa nyttiga individer i stället för inlåsta och uteslutna individer.11 
 
För att upprätthålla disciplin krävs att själva blicken verkar ofrånkomlig. Tekniska 
åtgärder medför således en maktutövning genom dess möjlighet att se. Den fullkomliga 
disciplinära inrättningen skulle vara så beskaffad att det med en enda blick var möjligt att 
ständigt se allt. Mångfaldig och kombinerad övervakning från flera olika håll skulle 
möjliggöra förhållandet att se utan att synas:12  

 
Traditionellt är makten den som syns, visar upp sig, demonstreras och hämtar sin styrka i 
det sätt varpå den åskådliggörs. Den disciplinära makten gör sig osynlig; i gengäld tvingar 
den dem den underkastar sig att vara synliga. I det disciplinära samhället ska undersåtarna 
synas. Den belysning de utsätts för befäster det grepp makten har om dem. Den 
disciplinära individen syns ständigt, kan alltid iakttagas, detta håller honom kvar i 
beroendet.13  

 
Foucault skriver att där den disciplinära makten råder är bestraffningen inte inriktad på 
att låta sona ett brott och inte heller menad för att bekämpa brottslighet. Enligt honom 

                                                                 
9 Ibid., sid. 37-38.  
10 Ibid., sid. 160-162. 
11 Ibid., sid. 244-246. 
12 Ibid., sid. 200 och 203. 
13 Ibid., sid. 219. 
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sammanför disciplinen handlingar, prestationer och enskilda uppföranden till en helhet. 
Utifrån denna helhet görs sedan uppdelningar, jämförelser och grunden för en allmän 
regel som det gäller att lyda. Med utgångspunkt från denna allmänna regel differentieras 
och värderas individer i förhållande till varandra. Genom denna värdering utvecklas en 
ofrånkomlig konformitet som det gäller att uppnå. Slutligen dras en gräns i avseende att 
definiera vad som är normalt respektive onormalt. Foucault menar att det disciplinära 
straffsystemet normaliserar genom sin differentiering, hierarkisering, förenhetligande och 
uteslutande. Ett av de mest betydande maktredskapen är vid slutet av den klassiska 
tidsperioden just normaliseringen. Yttre kännetecken som utmärkte grupptillhörighet och 
status tenderar att ersättas och utökas med ett stort antal normalitetsgrader. Dessa 
normalitetsgrader visar, enligt Foucault, på den berördas tillhörighet till en homogen 
samhällskropp, men de har även stor betydelse för klassifikation och dess hierarki. 
Makten att normalisera har på så sätt tvingat fram homogenitet, men genom att 
möjliggöra mätning av avvikelser och bestämma olika nivåer, individualiserar den även:14  

 
Normaliseringsmakten har blivit en av vårt samhälles viktigaste funktioner och är 
allestädes närvarande. Man låter kroppen, rörelserna, beteendet, uppförandet, färdigheterna 
och prestationerna lyda under normerna.15  

 
Foucault ser disciplinen som en form av ”anti-rättvisa”, som ”fysisk-politisk teknik”, men 
att man ofta framställer den som en konkret och ödmjuk form för moral. Denna rättvisa 
anser han är genomsyrad av disciplinära metoder.16  
 
Genom att gränserna mellan inspärrning, rättsliga straff och de disciplinära 
institutionerna, tenderar att försvinna har det, enligt Foucault, uppstått ett omfattande 
och sammanhängande fängelse. Detta medför att bestraffnings- och förbättringstekniker 
sprids till icke institutionaliserade former av disciplin. Foucault anser att resultatet av 
detta är att straffinstitutionens teknik och de disciplinära inrättningarna slutligen 
fungerar utspridda i hela samhället.17 En av de mest betydande effekterna av 
fängelsesystemets samhällsutbredning är emellertid att det har lyckats göra makten att 
bestraffa till något lagligt och naturligt och att det har bidragit med att sänka 
straffsystemets toleranströskel. Nivån, från vilket det är acceptabelt och naturligt att bli 
straffad, sänks i och med likställandet mellan att rätta till och rätten att straffa:18 

 
Något av det viktigaste, i hjärtat av detta samhälle, finns, inte något ”maktcentrum”, inte 
någon kärna av kraft, utan ett mångfaldigt nätverk av olika element – murar, institutioner, 
utrymmen, regler, framställningar; att fängelsesamhällets modell alltså inte är kungens 
kropp med den makt som utgår från den/…/ Att fängelset med den centrala ställning det 
intar inte är ensamt utan bundet till en rad andra ”fängelseinrättningar”, som skenbart är 
vitt skilda ifrån det – eftersom de är avsedda att lindra, bota och hjälpa – men som alla likt 
fängelset tenderar att utöva en normaliserande makt.19  
 

En filosof som Foucault återkommer till i sin redogörelse för det övervakande samhället 
är Jeremy Bentham. I synnerhet intresserar sig Foucault för dennes modell för ett 
”allseende” fängelsesystem – Panoptikon. 
 

                                                                 
14 Ibid., sid. 213-215.  
15 Ibid., sid. 354. 
16 Ibid., sid.260-261 och 266. 
17 Ibid., sid. 346-347. 
18 Ibid., sid. 351 och 353. 
19 Ibid., sid. 358. 
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Jeremy Benthams panoptikon 
Den brittiska filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) strävade efter att inrätta en form av 
självreglerande system; en arkitektonisk anläggning som med övervakning och enkla 
medel skulle kunna upprätthålla mekanismerna i ett panoptiskt system. Hans panoptiska 
fängelse utgjordes av en cirkelrund byggnad som bildar en ring i vars mitt det står ett 
övervakningstorn, vilket är försett med stora fönster som vetter mot ringens insida. Den 
ringformade byggnaden är uppdelad i celler som går tvärs igenom den. Varje cell är 
försedd med två fönster, ett inåt, som svarar mot fönstren i tornet och ett utåt som 
släpper in ljuset som tränger igenom cellen från den ena sidan till den andra. Ljuset som 
faller genom cellens fönster skapar ett förhållande där personen i cellen tydligt syns, 
medan den övervakande personen i tornet förblir osynlig:20 

 
Personerna som skall övervakas skall alltid uppleva sig vara under övervakning, åtminstone 
att de är under ständig risk att vara det./…/Om så vore, skulle samma fördel i stort sett 
kunna erhållas med en byggnad av vilken form som helst. Vad som också är av vikt är att 
varje person, i största möjliga utsträckning, faktiskt skall vara under övervakning.21  

 
Övervakarens uppgift innebar också en ideal position för insamling av information, 
genom att som allvetande och allsmäktig, skulle övervakaren ständigt ägna de inspärrade 
total uppmärksamhet. Bentham tillskrev Panoptikons organisering omfattande resultat 
och användningsområden gällande dess rumsliga fördelning av individerna;22 

 
Vad skulle ni säga om ni genom den stegvisa anpassningen till och mångfaldiga 
tillämpningen av denna enda princip skulle se en ny anblick sprida sig över det civiliserade 
samhällets yta? – Reformerad moral – bevarad hälsa – stärkta näringar – utvidgad 
undervisning – lättande av de allmänna bördorna – ekonomin placerad som vore det på en 
klippa – fattigvårdslagstiftningens gordiska knut, inte avhuggen, utan uppknuten – allt 
genom en enkel arkitektonisk idé. 23      

 
Genom denna enkla arkitektoniska idé skulle både samhällets moral och ekonomi 
förändras. Förväntningarna var nära obegränsade. Detta innebar en genomgripande 
reform av hela samhället då den panoptiska apparaten kunde omskapa en mängd 
institutioner. Benthams tankar och metoder bygger på en materialistisk psykologi, vilket 
utgår från att omvärlden formar individen. Panoptikon skulle bidra och upprätta 
ordning i ett samhälle som annars styrdes av tillfälligheter, omständigheter och behag. 24 I 
Benthams panoptikon är regleringen av beteendet centralt. Genom ett ständigt 
iakttagande av individens handlande avsåg detta leda till bestående resultat. I 
förlängningen skulle detta innebära förmågan att sköta sig genom att förutse 
konsekvenserna av de egna handlingarna. För en bättre överblick ansåg han att man 
borde dela in människorna i olika grupper.25   
 
Enligt Foucault är Panoptikons huvudsakliga verkan att göra fången ständigt medveten 
om att man kan se honom. Övervakningen är ej i huvudsak beroende av specifika 
personers bevakande, utan är snarare beroende av en noga genomtänkt fördelning och 

                                                                 
20 Bentham, Jeremy, Panopticon en ny principför inrättningar där personer övervakas. (Falun: Nya Doxa 2002) sid. 
56-59. 
21 Ibid., sid. 73. 
22 Ibid., sid. 28 och 30. 
23 Ibid., sid. 176. 
24 Ibid., sid. 31. 
25 Ibid., sid. 34. 
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placering av blickarna, kropparna och ytorna. Makten avindividualiseras och 
automatiseras:  

 
Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling ej är det, 
makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas. Den arkitektoniska anordningen blir 
en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som 
utövar den, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär.26  

 
Bentham ansåg att makten borde vara synlig och okontrollerbar. Enligt Foucault är den 
detta genom att övervakningstornet ständigt är synligt för fången och att denne aldrig vet 
om och när han är övervakad, men samtidigt alltid är säker på att han kan iakttas:27  

 
Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det 
spontant gå ut över sig själv; han upptar i sig en maktrelation, inom vilken han åtar 
sig båda rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvande. Därmed kan den 
yttre makten avlasta sin fysiska tyngd; den tenderar mot det okroppsliga; ju mera 
den närmar sig det okroppsligas gräns, desto varaktigare, djupare är dess verkningar, 
de har ernåtts en gång för alla och förnyas oavbrutet: en ständig seger utan någon 
fysisk sammandrabbning och alltid vunnen på förhand.28  

 
Foucault ansåg att man måste betrakta panoptikon som en modell som kan spridas och 
göras allmän. Enligt honom är det ett sätt på vilket man kan infoga kropparna i rummet, 
fördela individerna i förhållande till varandra och upprätta en hierarki. 
Tillämpningsområdena för panoptikon är många. Förutom att få fångar att förbättra sig 
kan det användas för vården av sjuka, undervisning i skolan, övervakning av arbetare och 
tiggare eller förvaring av mentalt sjuka. Foucault skriver att varje gång man har att göra 
med en variation av individer, som man måste påtvinga en uppgift eller ett beteende, kan 
det panoptiska schemat användas. Enligt honom är panoptisismen syfte och objekt de 
disciplinära relationerna och utgör den allmänna principen för en ny ”politisk anatomi”: 
29 

 
Denna övervakning bör vara som en blick utan ansikte som förvandlar hela 
samhällskroppen till sitt synfält: tusentals ögon utplacerade överallt, en rörlig och ständigt 
vaken uppmärksamhet.30  
 

Foucaults tankar om uppkomsten av den disciplinära makten och särskilt hans tolkning 
av Benthams panoptikonmodell har spelat en central roll i den samtida forskningen om 
övervakningssamhället. 

 

                                                                 
26 Foucault (1998) sid. 235. 
27 Ibid., sid. 235-236. 
28 Ibid., sid. 237. 
29 Ibid., sid. 239-240 och 243. 
30 Ibid., sid. 250. 



 12 

Samtida forskning 
En av de som har byggt vidare och samtidigt problematiserat Foucaults perspektiv är 
sociologiprofessorn David Lyon. I sina böcker pekar han på att övervakning inte är 
någon ny samhällsföreteelse. Människan har sedan urminnes tider bevakat andra i syfte 
att kontrollera aktiviteter, utveckling, företagsamhet och för att organisera eller bry sig 
om andra individer. Den tidigare övervakningen kännetecknades av en begränsad 
geografisk rörlighet och en mer direkt kontakt formad av relationer och 
kommunikationer. Förhållandet var ofta arbetskamrat, vän, deltagare i tillbedjan, 
styrande samfund eller samhällen.31 Förr var övervakning en avgränsad angelägenhet, 
vilket huvudsakligen tillämpades för statens och arbetsplatsernas verksamhet. 
Huvudkategorierna, i vilka människorna inordnades, var framför allt medborgare och 
arbetare.32 Övervakningen, som den ser ut i dag, uppkom inte förrän i modern tid. 
Systematisk övervakning utvecklades i och med den militära organisationens växande, 
uppkomsten av industriella städer, kapitalistiska affärsorganisationer och regeringens 
administration. Parallellt med detta förlorade äldre, religiösa och familjära former av 
övervakning sin aktualitet.33  

 
Lyon hävdar att uppkomsten av vad som senare kom att kallas övervakningssamhället är 
starkt sammanlänkat med utvecklandet av den moderna nationalstaten. När behovet av 
betydande administrativa uppgifter växte och byråkratiska organisationer utvecklades i 
syfte att koordinera aktiviteter, blev människors dagliga liv allt mer betydande och 
omfattande för dokumentation i statens register. Han menar att denna utveckling kan ses 
som ett försök att införa nya former för samhällsordning och kontroll av situationer, 
men även som ett resultat av strävandet efter politisk jämlikhet gällande medborgarskap 
och demokratiskt deltagande i den nya ordningen. Detta kräver att individer identifieras, 
registreras och dokumenteras för att behandlas rättvist.34 De olika formerna av 
övervakningspraktiker som man har använt sig av sedan en längre tid för detta ändamål 
är röstlistor, skatteregister, medicinska noteringar och personnummer, vilka tydliggör och 
ger bevis för lämplighet och berättigande gällande förmåner och rättigheter.35   
 
Övervakning var tidigare ett smalt begrepp som särskilt associerades till polisbevakning 
och spionage och begreppet övervakningssamhälle uttrycktes inte förrän på 1980-talet.36 
Enligt David Lyon, var det två faktorer som förändrade dess kännetecken som var 
förknippade med hot och varning. Det ena var upphörandet av kommunismen på sent 
80-tal, vilket gjorde det möjligt att härröra begreppet även till andra samhällen. Den 
andra faktorn var det hastigt ökade användandet av datorer i övervakningssyften, vilket 
på allvar påbörjades 1960 och etablerades inom många områden under 1980-talet. På 80-
talet blev det tydligt att den tekniska grunden för vidsträckt och systematisk politisk och 
ekonomisk omstrukturering var kommunikations- och informationsteknologier. Termen 
övervakningssamhälle uppkom när entusiasmen för de nya informationsteknologiernas 
möjligheter och potential var som störst.37  
 

                                                                 
31 Lyon, David, The Electronic Eye – The Rise of Surveillance Society. (Oxford: Polity Press 1994) sid. 164. 
32 Lyon, David, Surveillance Society – Monitoring Everyday Life, (Buckingham: Open University Press 2001) sid. 
59-60. 
33 Lyon (1994) sid. 24. 
34 Ibid., sid. 33. 
35 Lyon (2001) sid 142. 
36 Lyon, David (1994) sid. IX. 
37 Lyon (2001) sid. 31-32. 
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Teknologins betydelse för samtida övervakning 
Lyon betonar att dagens övervakningssamhällen är beroende av en 
informationsinfrastruktur, ett komplext nätverk av kommunikation och 
informationsteknologier. Själva nätverket är inte synligt och när de olika nätverken är 
installerade utgör de en grund även för andra teknologiska övervakningssystem, så som 
video, satellit och biometrisk övervakning. Den nya övervakningsteknologin är beroende 
av informationsinfrastrukturen, utan denna skulle deras verkningsfält vara mycket 
begränsade. Infrastrukturen har inga geografiska gränser, vilket underlättar 
övervakningssystemens globalisering. Användandet av nya teknologier betyder att 
aktiviteter kan koordineras över betydligt större områden; en geografisk mobilitet där 
handlingarna är mindre knutna till plats och tid.38 Lyon menar att där 
informationsinfrastrukturer och kunskapsbaserade ekonomier är etablerade expanderar 
övervakningspraktiker och dess tillämpningsområden väldigt snabbt. 
Övervakningssamhällen, är enligt honom, alla samhällen som är beroende av 
kommunikation och informationsteknologier för kontrollerings- och administrativa 
processer.39 Ny teknologi har haft betydande påverkan på övervakningspraktiken och 
medverkar till att intensifiera och organisera övervakning på nya sätt. Lyon betonar dock 
att enbart teknologin inte skapar en helt ny situation, utan det är vi människor som 
genom vårt utnyttjande av teknologin påverkar rådande förhållanden. Övervakningens 
kapacitet är av sociologisk karaktär och en betydande faktor i den samhällsordning som 
vi upprättat i våra försök att inrätta sociala, ekonomiska och politiska arrangemang för 
organisation och kontroll.40  
 
Reginald Whitaker, professor i politisk vetenskap vid universitetet i York, hävdar att de 
olika övervakningsmiljöerna blir fler och fler. Många teknologier som används inom den 
militära forskningen används senare inom det polisiära arbetet. Genom att teknologin 
lätt kan överföras från ett syfte till ett annat är det därmed lätt att finna nya 
tillämpningsområden. Dessa teknologier är inte begränsade till samhällsinstitutioner och 
organisationer utan kan även användas i ett privat förfarande. Olika databaser för olika 
ändamål, från regerings- till kommersiella organisationer, kan kommunicera med 
varandra. Den elektroniska teknologin underlättar samordnandet av olika och en gång 
skilda institutionella områden. Detta menar Whitaker möjliggör att personliga data blir 
tillgängliga och cirkulerar mer och mer mellan offentliga och privata områden. Genom 
att övervakningen blir allt mer utspridd är det också svårt att bedöma om föreskrifter 
gällande demokratisk och etisk ansvarighet efterföljs.41  
 
Enligt sociologiprofessor William G. Staples decentraliseras rättsystemet då de diskurser, 
tekniker och procedurer som används inom rättsväsendet har tagits i bruk inom skolan, 
arbetsplatser och andra samhällsinstitutioner. Övervakningen kommer inte längre från en 
mindre grupp identifierbara individer eller organisationer. Enligt honom är den nya 
övervakningen och de sociala kontrollanordningarna mer avancerade och styrs direkt 
eller indirekt av oss alla:42  

 

                                                                 
38 Lyon, David (2001) sid. 28-30. 
39 Ibid., sid. 1 och 5. 
40 Ibid., sid. 31. 
41 Whitaker, Reginald., The end of Privacy: How Total Surveillance is Becomimg a Reality (NY: New Press 1999) sid. 
85. 
42 Staples, G. William., Everday Surveillance – Vigilance and Visibility in Postmodern Life (Lanham, Md.: 
Rowman & Littlefield 2000) sid. 152-153. 
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Disciplinary microtechniques, linking up with other institutions and practices, creating a 
macroweb of social control. Remember, disciplinary power is capillary: it expands out, 
colonizies and moves to the tiniest reaches of social life.43  

 
Motiv för övervakning 
Motiven för användandet av övervakning, i detta fall specifikt kameraövervakning, är av 
stor variation. De olika perspektiven, som presenteras nedan, betonar risk, kapital, 
samhällsstruktur och det okroppsliga i vår samtida kommunikation som grund för ett 
övervakande förhållningssätt gentemot samhället och dess medborgare. 

 
Lyon, John Parker och Whitaker är alla eniga om att en stor anledning till den 
expanderande övervakningen har med olika riskmotiv att göra. Lyon menar att 
övervakning kan ses som ett medel för att minimera och om möjligt, förhindra risker. 
Att kunna veta i förväg, vara förvarnad, och på så sätt kunna förutse problem och faror. 
Övervakning kan skydda, möjliggöra eller försäkra genom att garantera lika behandling 
inför lagen, rätt att rösta, en befrielse från fara och risk.44 Risktänkandet är något som 
betonas både i ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv. John Parker anser att 
ökningen av övervakning av stat och privatliv är ett resultat av krav på större makt till 
regeringsverksamhet och militära organisationer för att försvara oss från spionage, 
terrorism och kriminalitet.45 Reginald Whitaker påstår att vi etablerar statistiska 
möjligheter för risk där kategorier av människor kan komma att bryta reglerna. Stora 
organisationer, privata och offentliga, arbetar ständigt med riskanalyser och undersöker 
riskbetonade beteenden. Det finns till och med de observatörer som talar om ett samtida 
”risksamhälle”. Risker måste hanteras och styras. Denna panoptiska situation är alltmer 
framtidsorienterad och engagerad gällande informationssamlingarnas förutsägande 
möjligheter och makt. Genom att granska och lagra så mycket information som möjligt 
vill man reducerar nivån av osäkerhet.46 Syftet med all övervakning är inte att få en bild 
av varje faktisk händelse, trots att detta fortfarande är ett viktigt mål, utan syftet är att 
förutse handlingar och att planera för varje möjlighet. Övervakningsdata används mer 
och mer för att simulera och förutse situationer som ännu inte inträffat, och beslut fattas 
på en grund av sådan information.47 Det inre hos individen, deras tankar och motiv, är 
inte beräkningsbara, men beteenden och fysik kan lätt bli bevakade, granskade, 
analyserade och inspelade. Enligt Parker är argumentet för att bli filmade av 
övervakningskameror ofta att det är ett pris som är värt att betala för säkerhet då vårt 
samhälle präglas av risker som gatuvåld, brott, stölder och inbrott. Han skriver även att 
det som är positivt inställda till övervakningskameror brukar betona att kamerorna även 
kan vara en lösning för flera problem som vandalism, droganvändning, fylla, rasistiska 
och sexuella trakasserier, dagdriveri och störande beteende. Detta är något som bland 
annat har framhållits och betonats av Inrikesdepartementet i England i deras broschyr 
CCTV: Looking Out for You.48  

 
Flera teoretiker hävdar även att en stor anledning till att övervakningen ökar beror på 
ekonomin. Övervakning utvecklas ofta som resultat av beslut och processer tänkta att 
fullfölja mål, som effektivitet och produktivitet. Whitaker anser att kapitalistisk 

                                                                 
43 Ibid., sid. 30. 
44 Lyon (1994) sid. 5. 
45 Parker, John, Investigating the Big Brotherworld of E-spiecs, Eavesdroppers and CCTV. (London: Piatkus 2000) sid. 
3. 
46 Whitaker (1999) sid. 44-45. 
47 Lyon (2001) sid. 66. 
48 Parker (2000) sid. 67-68. 
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företagsverksamhet har varit och fortsätter att vara en primär plats för 
övervakningspraktiken, men att det även är en förutsättning för teknologiska och 
organisatoriska innovationer gällande övervakning.49 Den nya teknologin och ökningen 
av statliga och privata databaser gör det betydligt enklare att få access till information. 
Enligt författaren och samhällskritikern Charles J. Sykes tjänar statliga ledningar stora 
summor på att sälja allmänna handlingar till olika företag: ”Once information is entered 
into a database, it takes on a strange new life of its own.” 50 Sykes tror att det är väldigt få 
amerikaner som vet om hur intensivt deras beteende kontrolleras, registreras och byts 
mellan mängder av olika företag. Dessa informationsnätverk attraherar företag, 
marknadsförare och även konsumenter. Visionen med teknologin är att företag ska 
kunna interagera enskilt med sina konsumenter och på så sätt underlätta ett 
tillmötesgående av deras behov. Möjligheten att kunna rikta sin marknadsföring och 
bygga upp en lojalitet hos kunderna är av stor betydelse.51 Whitaker betonar att det i varje 
form av övervakning finns starka motiv för att frivilligt stanna under den panoptiska 
blicken, eftersom positiva förmåner genereras av deltagandet. Förmånerna är direkta och 
okomplicerade, verkliga och påtagliga. Nackdelarna är mindre påtagliga, mer indirekta 
och mer komplexa. Samma övervakning som sänder ut deltagande förmåner, straffar 
genom uteslutande. Konsumenter disciplineras genom att lyda reglerna, att vara en god 
konsument.52  
 
Lyon anser emellertid att den ökade förekomsten av övervakningspraktiker i vardagslivet 
inte är en produkt av någon kapitalistisk konspiration, utan att det är resultatet av det 
komplexa sätt genom vilket vi strukturerar våra politiska och ekonomiska relationer i 
samhället. Relationerna värderar mobilitet, hastighet, säkerhet och konsumentfrihet. 
Enligt Lyon är den elektroniska övervakningen socialt formad, men innebär samtidigt en 
social påverkan. Sedan slutet av 1900-talet har länder över hela världen etablerat 
avancerade informationsinfrastrukturer och deras övervakningskapacitet har vuxit 
extremt. Dessa övervakningskapaciteter används för att sortera och skilja befolkningar, 
för att kategorisera och klassificera. Deras egentliga effekt är dock, enligt Lyon, att stärka 
regimerna bakom dess design och programmering. Detta är enligt honom 
huvudanledningen till att studera övervakning sociologiskt.53 Lyon anser att vardagslivet 
har blivit mer och mer urbant och att detta har stor betydelse för övervakning som 
samhällsföreteelse. Vi är positionerade, dirigerade och spårade när vi reser, handlar, 
ringer, söker underhållning och arbetar, ibland som en del av en social kategori, ibland 
som individer. Enligt honom är detta en social sorteringsprocess och vilken är beroende 
av övervakning. De moderna samhällsinstitutionerna använder sig av flera disciplinära 
praktiker, vilka försäkrar att livet fortsätter på ett regelbundet utstakat sätt. Man gör en 
åtskillnad mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende. Detta definierar, enligt Lyon, 
den ”normala” mänskliga individen, vilket skapar det vi ser som social ordning.54  

 
I och med att dagens sociala relationer blir alltmer abstrakta, då kontakt och 
kommunikation ansikte mot ansikte inte längre dominerar, menar Lyon att kropparna 
försvinner från och förlorar alltmer betydelse i vår kommunikation. I större delen av 
mänsklig historia har samexistens, att vara på samma plats, varit den miljö i vilken social 

                                                                 
49 Whitaker (1999) sid. 40. 
50 Sykes, Charles., J, The end of Privacy, (New York: St. Martin’s Press 1999) sid. 29. 
51 Ibid., sid. 61. 
52 Whitaker (1999) sid. 139-140 och 142. 
53 Lyon (2001) sid. 2 och 4. 
54 Lyon (1994) sid. 7. 
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interaktion och utbyte har ägt rum. I modern tid tillåter transport och kommunikation 
människor att vara mycket mer mobila. Olika samhällsinstitutioner, företag och 
organisationer hjälper till att förmedla våra relationer.55 ”The rise of surveillance societies 
has everything to do with disappearing bodies. Bodies disappear when we do things at a 
distance”.56 ”Disappearing bodies” som Lyon benämner det, är avgörande i förståendet av 
övervakningssamhället. Dagens övervakningspraktiker tenderar att grunda sig på 
abstraktioner hellre än på kroppsliga personer och Lyon anser att övervakningssamhällen 
existerar idag eftersom behovet finns av att synliggöra och koordinera aktiviteter av dessa 
”disappearing bodies”. Övervakningssystem har uppkommit i ett försök att kompensera 
för det okroppsliga i många samtida sociala relationer.57 En konsekvens av dessa 
relationer är enligt Lyon att gränserna mellan offentligt och privat utmanas och blir mer 
otydliga. Privatlivets detaljer cirkulerar i offentliga datasystem, vilket betyder att gränser 
mellan en plats och en annan, eller till och med, insidan och utsidan av kroppen själv 
blir mer obestämbara.58  
 
Konsekvenser av övervakning 
Konsekvenserna av ett samhällsövervakande förhållningssätt är flera och är något som 
har kommenterats av olika författare och teoretiker. Som individer disciplineras vi, 
stereotyper förstärks, alla misstänkliggörs och vår konstitutionella rätt till privatliv 
utmanas, detta är några påföljder som har betonats nedan. 

 
Påståenden om att kameraövervakningssystemens närvaro har medfört både försäkran 
och verklig minskning av brott, bestrids i flera stora studier som färdigställdes i slutet av 
1990-talet. Parker skriver att dessa studier bland annat kom fram till att det inte fanns 
något definitivt bevis för stödjandet av påståendet om en dramatisk minskning av 
kriminalitet. Många kriminologer tror nämligen att brott flyttar sig bort från kamerornas 
övervakningsområde. Övervakningskameror tillgodoser polisen med större makt i 
säkrandet av bevis för arrestering, erkännande och fällande, men det har även, enligt 
Parker, fört dem mot en mer reaktionär snarar än en förebyggande utredning av brott. 
Mobila polispatruller har ersatts av personal som sitter framför en vägg av monitorer i 
väntan på att ett brott ska begås.59  
    
Flera av teoretikerna belyser övervakningens disciplinära inverkan på individen. En av 
effekterna av övervakning, som Stapler nämner, är att vi kommer att öka den disciplinära 
makten om vi blint tror att vi kan göra allting bättre. Han menar att goda intentioner 
kan innebära oväntade konsekvenser, men att de sällan tas upp i den offentliga debatten. 
När vi tar vetenskap som sanningar och ser alla vetenskapliga förändringar som en 
förbättring, anser Staples, att vi utvidgar gränserna för vardaglig övervakning och vänder 
ryggen mot den viktiga relationen mellan kunskap och makt och inte ser dess 
problematik.60 Även Lyon tar upp problematiken kring den ökade bevakningen av 
människor, hur deras aktiviteter dokumenteras och klassificeras i syfte att skapa 
befolkningar som anpassar sig efter sociala normer. Vetskapen om vad som händer och 
vad som kan komma att hända är i sig självt förbunden med makt.61 Whitaker är av 

                                                                 
55 Lyon (2001) sid. 8 och 15. 
56 Ibid., sid. 16. 
57 Lyon (2001) sid. 26. 
58 Ibid., sid. 17-19. 
59 Parker (2000) sid. 68. 
60 Staples (2000) sid. 154. 
61 Lyon (1994) sid. 26. 
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samma åsikt och menar att övervakning i ett vidare syfte innebär en moralisk 
reformation av samhället, där disciplin och fostran är av avgörande betydelse.62 Staples 
skriver att övervakningen skrämmer oss allt mer till tystnad, att vi blir mer oförmögna att 
utmana rådande samhällsförhållanden och engagera oss i politiska meningsskiljaktigheter. 
Enligt honom blir vi som samhällsmedborgare en foglig och passiv befolkning, mer 
disciplinära än demokratiska.63  
 
Stereotypifiering har visat sig vara ytterligare en konsekvens av övervakningen. Clive 
Norris och Garry Armstrong, som arbetar vid the Centre for Criminology and Criminal 
Justice vid universitetet i Hull, gjorde en omfattande undersökning under två års tid över 
kameraoperatörernas arbete. De hävdar att det sätt, på vilket individerna, valdes ut för 
observering tenderade att utgå från operatörens personliga preferenser och till och med 
fördomar. Hullstudien kom fram till: 

 
The gaze of the cameras does not fall equally on all users of street but on those who are 
stereotypically predefined as potentially deviant, or through appearance and demeanour, 
are singled out by operators as unrespectable. In this way youth, particularly those already 
socially and economically marginal, may be subject to even greater levels of authoritative 
interventions and official stigmatisation, and rather than contributing to social justice 
through the reduction of victimisation, CCTV will merely become a tool of injustice 
through the amplification of differential and discriminatory policing.64  

 
Det är just övervakningens uppmuntran av mångfaldigandet av kategorier och metoder 
för klassificering, som gör övervakning till en central betydelse för samhällsordningen, då 
det enligt Lyon automatiserar och effektiviserar den teknologiska miljön medräknande 
och uteslutande urvalsprocesser, vilket underbygger diskriminering och stereotyper:65 

 
But you do not have to be a criminal to be followed. Camera systems tend to inflate 
stereotypes, and operators often follow suspects, even where the ground of suspiction is 
merely hairstyle, skin colour, clothing or age.66   

 
Lyon betonar, som tidigare nämnts, att de teknologiska övervakningssystemen både är 
socialt formade och har samhälleliga konsekvenser. Han hänvisar till en osynlighet som 
inte enbart gäller den fysiska tekniken utan även, och kanske något av det viktigaste, 
osynligheten hos de underliggande processerna. Genom teknologin har processer som 
systematisk kategorisering, klassificering och social indelning möjliggjorts och gjorts 
mindre synliga och märkbara.67  
 
Utifrån problematiken kring disciplineringen av samhällsmedborgare, osynliggörandet av 
övervakningsteknologin och urvalsprocesserna har privatlivet, som grund för ett 
analyserande av övervakningens konsekvenser, blivit en väsentlig fråga i debatten. Samma 
övervakning som förutser faror, förhindrar risker, skyddar och möjliggör lika rättigheter 
individer emellan kan i en annan kontext vara förtryckande och begränsande. Det finns 
flera som anser att övervakning i sig själv är en risk då det innebär ett oberättigat 
maktintrång i privatlivet.   

                                                                 
62 Whitaker (1999) sid. 33. 
63 Staples (2000) sid. 156. 
64 Parker (2000) sid. 69-70. 
65 Lyon (2001) sid. 47. 
66 Ibid., sid. 63. 
67 Ibid., sid. 25. 
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Enligt Sykes är övervakning det största hotet mot vår självidentitet och frågan gällande 
privatliv är av stor betydelse i informationssamhällen eftersom privatlivet är själva 
essensen av att vara en fri människa. Alla har rätt till ett privatliv och enligt honom är 
detta nödvändigt för existerandet av det offentliga. Det privata ger oss kontrollen över 
våra liv, tillåter oss att vara individer och genom detta tillåts vi att fullfölja våra 
offentliga, lika väl som de privata livsuppgifterna. Han påpekar dock att det privata inte 
är något absolut och måste precis som andra rättigheter balanseras mellan värden som 
informationsfrihet, frihandel, nationell säkerhet och allmänhetens behov av att ”veta”.68  

 
People have been defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, 
envelopes, closed doors, secret handshakes and couriers.69  

 
Övervakning av alla tänkbara områden av socialt liv expanderar så snabbt att det 
knappast är överraskande när överträdelser av säkerheten uppstår eller personliga data 
läcker ut till det offentliga. Lyon skriver att när granskning av personlig information förs 
på tal eller är under betraktande är privatliv en tanke som många reflekterar över, 
speciellt i väst. Detta är inte oviktigt skriver Lyon, men att oron gällande privatlivet ofta 
kan avleda uppmärksamheten från andra viktiga aspekter av övervakning. Han menar att 
det privata framför allt tenderar att reducera övervakning till ett individuellt problem 
hellre än i sig en samhällsangelägenhet. Övervakning är enligt honom en fråga av 
sociologiskt intresse eftersom den bidrar till själva samhällsordningen. Även om man 
kunde fastställa en tydlig definition av det privata anser Lyon att det skulle utgöra ett 
ofullständigt perspektiv för analyserandet av övervakningen. Vad som kännetecknar det 
privata är alltid kulturellt relativt och gränsdragningen mellan offentligt och privat har 
en benägenhet att förändras av nya övervakningsregimer. Han anser dock att frågan om 
privatliv är betydelsefull, men att den på inget sätt kan utmana den samtida 
övervakningen då vi alla är involverade i den och detta innebär att vi inte kan säga att vi 
står utanför den rådande situationen:70  

 
First privacy answers consistently but paradoxically to personal fears of invasion, violation 
and disturbance. Second, privacy is frequently conceived as a residual means of 
compensating for human errors and computer failures. Third, privacy policy and 
legislation is notoriously cumbersome and unresponsive to the rapid changes taking place 
in surveillance. In each instance, privacy tends not to see surveillance as social question or 
one that has to do with power. Surveillance today is a means of sorting and classifying 
populations and not just to invading personal space or violating the privacy of 
individuals.71  

 
Kritiken, som riktas mot att använda privatliv som ett sätt att kritisera övervakning, 
använder sig ofta av argumenten att det privata är underordnat effektivitet, ekonomisk 
tillväxt och den nationella säkerheten. Samtidigt framstår, enligt Whitaker, skyddandet av 
privatlivet ofta som reaktionärt eller som i sig självt misstänksamt för många. Ett 
konservativt skydd för övervakning är enligt honom åsikten om att bara de som har 
något att dölja söker skydd från offentlig granskning.72  
 

                                                                 
68 Sykes (1999) sid. 7 och 11. 
69 Ibid., sid. 169. 
70 Lyon (2001) sid. 4 och 7. 
71 Ibid., sid. 150-151. 
72 Whitaker (1999) sid. 157. 
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Motstånd till övervakningssamhället 
Övervakningens utveckling, utbredning, syften och konsekvenser har genererat ett 
motstånd, vilket har tagit sig olika uttryck. Enligt flera av de presenterade teoretikerna 
och författarna är det dock inte så omfattande och effektivt.  
 
Protester mot den ökade övervakningen kan ta olika form, enligt Lyon. En teknisk 
respons innebär att man använder sig av legala eller teknologiska hjälpmedel för att 
begränsa övervakningssystem, exempelvis göra dem mer säkra med hjälp av lagar. 
Använder man sig av mobiliseringsrespons försöker man organisera opinion eller 
opposition mot övervakningen. Exempel på detta är sociala och civila rörelser, som 
genom verksamhet vill minska spridningen av övervakningen och påverka till 
förändringar i eller i bildandet av nya lagar.73  
 
Av flera anledningar har samhällsrörelser blivit mer betydande för det politiska livet i alla 
demokratiska samhällen. Lyon hänvisar i sin bok, Surveillance Society – Monitoring Everday 
Life, till sociologen Alberto Melucci, som ser dessa rörelser som tecken. Enligt Melucci 
uppfattar dessa rörelser risker och faror innan de är tydliga och uttalade. Genom att 
namnge, tydliggöra och betona dem identifierar grupperna problemen som offentliga och 
allmänna frågor. Enligt honom formar samhällsrörelser nätverk i syfte att höja sin 
effektivitet. Dessa nätverk opererar på ett alltmer globalt plan, delvis eftersom riskerna ses 
som globala och dels för att spridningen av information har blivit centralt. Melucci 
tycker att samhällsrörelser för fram vardagens problematik samtidigt som de adresserar 
institutioner. Vad som har betydelse och är den sociala rörelsens uppgift är, enligt 
honom, konstruerandet av en offentlig och öppen arena där konflikter kan uttryckas. 
Han menar att de oppositionella argumenten kan och bör uttryckas både utanför och 
innanför institutionaliserad politik.74  
 
Whitaker skriver att övervakning som motstånd, motövervakning, i demokratiska syften 
tenderar att bli just så intolerant gällande privatliv som övervakning från staten, företag 
och organisationer. Han anser att oavsett om sådan motövervakning utförs av utredande 
journalister, akademiker, offentliga intressegrupper eller samhällsrörelser, oavsett önskat 
politiskt resultat, så har motövervakning det paradoxala resultatet att styrka det 
övervakningsinriktade och övervakningstoleranta samhället. Han anser emellertid, att 
möjligheten till fler motståndstillfällen ökar om övervakningen är decentraliserad.75 

 
En anledning till avsaknaden av offentligt motstånd gällande samtida övervakning är 
enligt Lyon att många av dess åtgärder ses som positiva och erbjuder sociala förmåner. En 
annan anledning är känslan av att lagstadgade institutioner redan tar hand om eventuella 
problem. Lyon betonar dock att övervakningen är mottaglig för etisk och moralisk kritik 
och att den bör bli politiskt prövad i många olika sammanhang.76  
 
Det panoptiska begreppets användbarhet i förståelsen av den samtida 
övervakningssituationen 
Många teoretiker har intresserat sig för både Foucaults panoptikonkoncept och hans 
analys av dess disciplinära kapacitet. Panoptikon från Bentham har, genom Foucault, 
använts för att analysera övervakning inom flera olika områden. Lyon, Whitaker, Norris 
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och Armstrong har betonat den panoptiska modellens aktualitet för förståelsen av den 
samtida övervakningen. 

 
David Lyon anser att panoptikon inte erbjuder en lätt och absolut förklaring av 
övervakning utan erbjuder snarare en övertygande metafor för förståendet av elektronisk 
övervakning. Makten i dagens övervakningssamhälle har flera olika kanaler, det finns 
inget centralt vakttorn som är dominerande, som skulle få människor att känna sig ofria 
och kontrollerade av övervakningsregimer. Enligt Lyon är de flesta människor i dag mer 
tillmötesgående gällande övervakning, eftersom man tror att förtjänsten är större än 
kostnaden och att om man inte har gjort något fel så har man inget att dölja.77 Whitaker 
betonar att det samtida panoptikonet är markant olikt det tidigare. Han menar att det 
panoptikon som dominerar i dag är ett konsumentpanoptikon, baserat på positiva 
förmåner där den värsta sanktionen är uteslutning. De mest betydande skillnaderna är att 
det nya panoptikonet är decentraliserat och sker övervägande i samförstånd och i 
överenskommelse, deltagande övervakning. I det tidigare panoptikonet fanns det ingen 
vilja att stanna kvar under bevakningen.78 Whitaker skriver att Bentham ansåg att 
övervakningen skulle försäkra medgörlighet utan behov av tvång, men poängterar att 
detta enbart fungerar som social kontroll om den bevakade individen inte har något 
alternativ till övervakningsplatsen.79 Samhället är enligt honom större och mer 
komplicerat än ett fängelse och blir på så sätt mycket mer okontrollerbart genom att det 
inte går att överblicka på samma sätt och går därmed inte att få ett lika stort vetande om. 
Han anser att den perfekta sociala kontrollen inte existerar i verkligheten och menar att 
den tidigare teorin om panoptikon, som var beroende av dess kapacitet att isolera 
individer från varandra, alltid framkallade ett motstånd, vilket Foucault ej tar upp, då 
detta var ett straff och utövades utan samförstånd.80 Bentham utvecklade preventiv 
kontroll, men Whitaker menar att vi i dag går ett steg längre genom att etablera statistiska 
sannolikheter av risk, regler som kategorier av människor eventuellt kommer att 
överträda. Dagens panoptikon är enligt honom mer framtidsorienterat.81  
 
Clive Norris och Gary Armstrong skriver att Foucaults koncept gällande disciplinens 
spridning är speciellt träffande när det gäller användandet av övervakningskamerasystem, 
eftersom dessa styrs av en otalig mängd organisationer, alla med sina specifika mål.82 De 
motsätter sig inte helt att övervakningssystemen i offentliga miljöer representerar ett 
panoptiskt förhållningssätt. De menar dock att den fullständiga synen i det panoptiska 
fängelset inte helt enkelt kan återskapas på gatorna i och med introducerandet av 
kameror, då människorna på gatan inte är så maktlösa som de skulle vara i ett 
panoptikon.83   

                                                                 
77 Lyon (1994) sid. 94. 
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Konstperspektiv 
 
Performancekonst med politisk medvetenhet  
Det som kännetecknar politiskt medveten konst är realismen, samhällsprotesten och 
tillgängligheten. Samhällsmedvetna konstnärer som producerar sådan konst bygger ofta 
sitt skapande på politisk och samhällelig kamp, genom att fokusera på de händelser som 
sker i det verkliga livet.84 Vissa grupper och konstnärer riktar sig direkt mot en utvald 
publik, medan andra riktar in sig på att politisera allmänna frågor med hjälp av visuella 
gestaltningar som kan nå ut till en allmän publik.85 Teoretikern, läraren och författaren 
Paul von Blum, anser att utövarna vill bort från den så kallade finkonsten som 
uppmuntrar människor till att förbli passiva i sitt mottagande av underhållning i teatrar, 
konserthallar, gallerier och museum. Ett sådant passivt mottagande skapar, enligt von 
Blom, inskränkthet och politisk likgiltighet, som i sin tur leder till att den existerande 
politiska ordningen befästs:86  

 
The history of performance art in twentieth century is the history of a permissive, open-
ended medium with endless variables, executed by artists impatient with the limitations of 
more established art forms, and determined to take their art directly to the public. For this 
reason its base has always been anarchic.87 

 
Det finns vissa praktiska tillvägagångssätt i hur man bäst når ut och engagerar en publik. 
Lyman G. Chaffee skriver att för att nå publiken bör man söka sig till offentliga miljöer 
och platser, söka sig till gatukonsten. Det är logiskt att en viktig väg att politiskt 
kommunicera med massorna är via det offentliga rummet. Dessutom är det en kulturell 
tradition att utnyttja gatan för olika politiska uttryckssätt.88 Ett sådant konstnärligt 
utövande är den offentliga performancekonsten. Jan Cohen-Cruz, professor i teater- och 
litteraturvetenskap vid New York University och en gång medlem i NYC Street Theatre, 
anser att inom den vanliga retoriken kring gatuperformance ser man gatan som dörren 
till massorna, antingen direkt eller via medierna.89 Utövarna vill uppnå en direkt offensiv. 
Gatukonst, som performance, är till sin natur en skådeplats för kortvarig uppvisning av 
idéer och bilder, en plats där minoritetsgrupper kan uttrycka sina visioner. Utövarna av 
denna form av politiskt uttryck kommer från olika ideologiska områden, det omfattar 
konventionella grupper och partier såväl som proteströrelser och nybildade, växande 
grupper som söker inta ett politiskt utrymme. Det kan vara professionella skådespelare 
och konstnärer eller rena amatörer. Ju större variation av de grupper eller konstnärer som 
representeras i gatukonsten, desto fler åsikter kan uttryckas, bli sedda och hörda.90 
Eftersom det är ett kostnadseffektivt medium kan många använda sig av det, hävdar 
Chaffee. På så vis motiveras till exempel marginaliserade grupper att söka sådana 
alternativa medel för att uttrycka sig och uppnå samhällspolitiskt erkännande.  

 

                                                                 
84 Blum, von Paul, The Critical Vision: A History of Social & Political Art in the U.S. (Boston: South End Press 
1982) Sid. 1. 
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I västliga demokratier har många gryende gräsrotsrörelser inte tillgång till de största 
medierna och väljer därför att uttrycka sig via gatukonst.91 Gatukonstens användning 
lockar framförallt de som strävar efter ett kollektivt medvetande och de som gör anspråk 
på att få tala för och representera folket. Till exempel ser marxister, socialister och 
populistgrupper, enligt Chaffee, detta kommunikationsmedel som symboliskt viktigt för 
att bibehålla en populär image; en kollektiv känsla och en direkt kontakt med folket på 
gatan.92 Gatan används ibland för att hota och skrämma särskilda individer och grupper. 
Med flygblad och annan media kan affischer och graffiti användas som taktik i 
psykologiskt våldsamma kampanjer, där politiska grupper kan skrämma andra grupper 
med avvikande värderingar eller andra makthavare. Ytterligare ett motiv till att utnyttja 
gatan som uttrycksarena är kampen om att neutralisera gatans kommersiella annonsering, 
ifrågasätta vem som egentligen kontrollerar gatan.93 
 
Doktor Cindy Kistenberg anser att samhället upplevs som mer öppet och oändligt med 
performancekonsten. Inom performancekonsten uppfattas inte sociala kategorier, 
strukturer eller system som cementerad och stabil, utan istället som flytande, ostabila och 
växande. Som resultat av detta blir varje performance både ett medel för att se den sociala 
kontexten på ett nytt sätt och eventuellt ett medel för att omskriva den.94  

 
Marvin Carlson, Professor of Theatre and Comparative Literature, påstår att 
performancekonsten kan ses som en slags kritisk kil där teatermetaforen flyttats ut från 
konsten och in i våra vardagsliv, som ett sätt att försöka förstå våra tillstånd och 
aktiviteter. Performancekonsten finns idag, enligt Carlson, i nästan all mänsklig 
vetenskap, sociologi, antropologi, etnologi, psykologi och lingvistik.95 Han säger också att 
performance kan ses som ett speciellt, om inte ett unikt, laboratorium för kulturella 
förhandlingar.96 All the world is a stage, hela världen är en scen eller att livet är en teater är 
dock ett betraktelsesätt som funnits i århundraden, skriver Kistenberg. Ett betraktelsesätt 
som bland annat innebär att sociologer riktar sin uppmärksamhet på våra vardagsliv, för 
att finna att skillnaderna mellan att agera och att bete sig inte är så klara att se. Kritiken 
som Kistenberg riktar mot livet är en teater perspektivet är att det synsättet ofta bestäms av 
personen som studerar beteendet och inte av människorna som antar beteendet. 
Antropologernas perspektiv på denna konstart är att performance är specifikt för olika 
kulturer, att både dess form och funktion inte kan specificeras i förväg. Istället, måste 
man se på performancekonsten som en del utav en kulturs hela kommunikationssystem, 
enligt Kistenberg.97 Chaffee påstår också att genom att se performance som ett medium 
för politiskt uttryck, kan man med hjälp av detta analysera och beskriva de konflikter 
som finns mellan staten, det civila och mellan olika grupper inom samhället.98  
 
Element som skapar uppmärksamhet i konsten 
Önskan och idén om att den offentliga konsten ska direkt uttrycka en tanke har, enligt 
Chaffee, lett till att konsten består av ett begränsat antal ord och idéer inom retoriskt 
enkla diskurser. Konst som utövas eller gestaltas på gatan bär ofta ett förenklat budskap, 
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där tankar och idéer förs samman och framhäver budskap och klichéer. Utövare och 
aktivister som vill föra fram ett politiskt budskap på detta sätt behöver organisatoriska 
koncept, som allmänheten kan förstå. Omedelbar gatukonst är ett anpassningsbart 
medium och kan snabbt förändra sina former för att möta de förutsättningar som finns i 
det politiska systemet. Temana förändras också för att kunna spegla eventuella 
brådskande nationella problem.99 

 
Som tidigare nämnt är tillgängligheten för samhällsmedveten konst ett starkt 
kännetecken och mycket viktigt i dess mål att nå ut till allmänheten. Paul von Blum 
menar att tillgängligheten och den allmänna kännedomen grundar sig i både stilen och 
innehållet. Utövarna eftersträvar att uttrycka sina åsikter i visuell form och i det 
konstnärliga material de finner mest lämpligt och effektivt.100 Det visuella bildspråket 
måste även tilltala åskådarens bakgrund och medvetenhet i syfte att öka den allmänna 
förståelsen och för att stimulera ett motstånd mot rådande sociala och politiska 
ordningar.101  
 
Genom att placera eller utföra konsten på speciella platser kan konsten bli propaganda. 
Propagandan skapas, enligt Chaffee, i konstens uppbyggnad och struktur på offentliga 
eller privata platser. Genom att placera sitt budskap i de mest trafikerade områdena kan 
det visuella bli mer effektivt och budskapet därmed tydligare. Grupper och konstnärer 
letar således efter centrala väggar, byggnader, staket om det gäller bildkonst och vägar, 
trottoarer, parker och liknande för performancekonst, för att uppnå maximal synlighet. 
En stor fördel med affischer till exempel är att de lätt kan massproduceras och därmed 
blir man mer synlig. Affischer är designade för att vara flyktiga, för snabb konsumtion 
och kort varaktighet. De är inte till för att upprätthålla någon idé om att konstnärligt 
värde bör bevaras.102 Det finns många olika sätt att skapa och sprida ideologiska 
manifestationer, till exempel kan arkitektur, teater, musik, sport, kläder och hårfrisyrer 
kan kommunicera en politisk syn.103 Samhällsmedvetna konstnärer är därför, enligt von 
Blum, ofta medvetet överdrivna i sin jakt på de kraftfulla och känslomässiga reaktioner 
de vill framkalla hos åskådarna, för att på så sätt få fram någon form av 
samhällsförändring.104  

 
Performancekonst anses värdefullt på grund av sin flyktiga kvalité som är karaktäristiskt 
för  gatukonst. En kvalité, som enligt Kistenberg, gör performancekonsten ekonomisk 
omvälvande eftersom den olikt en målning varken kan säljas, köpas eller reproduceras. 
Hon säger att ett performanceuppträdande kan upprepas, men ett uppträdande är aldrig 
det andra likt.105 Performancekonst är, enligt samma teoretiker, en antiteaterform som 
ersätter illusion med realtid, karaktärer med personlighet, skicklighet med spontanitet 
och påhitt med trivialitet. Idén värderas högre i performancekonsten än själva utförandet. 
Den skapande stunden skulle inte vara något utan idén, på så sätt kan 
performancekonsten ses som, Kistenberg uttrycker det, en slags slit och släng teater. 106 
Kritikern och curatorn RoseLee Goldberg, skriver att konstnären eller utövaren sällan är 
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en karaktär som en skådespelare på teatern och performanceinnehållet följer sällan en 
traditionell berättande historia. Ett performanceuppträdande kan bestå utav en mängd 
olika rörelser eller storskalig visuell teater och kan pågå från ett par minuter upp till flera 
timmar. Det kan vara spontant improviserat eller inövat under flera månader.107 Detta 
gäller emellertid framförallt de uppträdanden som sker på den traditionella teaterscenen. 
På grund utav den flyktiga kvalitén hos performanceuppträdandet kan effektiviteten i 
utövarens budskap påverkas. Eftersom performance inte är en produkt eller vara gör dess 
kortvarighet det svårt att tala om den.108   
 
Det är inte bara svårt att definiera vad performance är, det är ofta även svårt att ”frysa” 
den. Eftersom teknisk utrustning förändrar händelsen och dess betydelse, kan varken 
videoband eller en skriven text rättvist återge en performanceföreställningen och dess 
innehåll, enligt Kistenberg. En video tar bort föreställningens närvarokänsla och 
förändrar händelsen genom att fokusera på vissa skeenden och ignorera andra. Samma 
problem kan uppstå om man bara fokuserar på en skriven text, eftersom texten ignorerar 
det inflytande som performanceföreställningens kontext har på åskådarna. En text 
ignorerar också det faktum, som nämnts tidigare, att inget uppträdande är det andra 
likt.109 
 
Jan Cohen-Cruz har definierat fem olika typer av performance som utförs på offentliga 
platser och som bygger på politiska eller samhälleliga budskap. Här nedan beskrivs dessa 
performancekategorier.  
 
Agit-prop  
Med agit-prop performance försöker man att mobilisera människor runt 
upphovsmakarens perspektiv. Popularitet är det som identifierar hela detta område av 
gatuteater. Agit-prop är en militär konstform, med syfte att känslomässigt och ideologiskt 
mobilisera sin publik och få dem att agera i en angelägen samhällssituation. Agit-prop 
performance framförs på offentliga gator och torg och de estetiska elementen som 
används är sådana som passar in i den offentliga formen, så som portabel utrustning, 
visuellt enkla karaktäriseringar, symboliska kostymer och rekvisita, traditionell musik och 
karaktärer som känns bekanta för publiken. Det grundläggande för ett agit-prop 
uppträdande är att det är kort i sin längd och brett i sitt koncept. Skådespelarna måste 
tro att de vet lösningen på ett framtvingat socialt problem och vara beredda på att ta 
samma steg som de uppmanar publiken att ta.110  
 
Witness  
Detta innebär att man belyser en social ordning offentligt, som man inte vet hur man 
kan förändra, men som man åtminstone vill poängtera. Platsen för dessa performance är 
oftast relaterad till det som ska granskas. Denna beskådande typ av gatuperformance 
använder sig utav radikala medel för att skapa uppmärksamhet och äger rum på platser 
där de sociala betydelserna verkligen sker och ger ett perspektiv som annars skulle fattas. 
Beskådningsformen av performance förordar en förbindelse mellan vetskap och ansvar: 
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A person who bears witness to an injustice takes responsibility for that awareness. That 
person may then choose to do something or stand by, but he may not turn away in 
ignorance111 

 
Detta stöd från publiken kan bidra till att gatuteater som beskådningsperformance ger 
uttryck åt både personliga och kollektiva, terapeutiska och politiska dimensioner.112  
 
Integration  
Med dessa typer av performance försöker man överge den konventionella separationen 
mellan skådespelare och publik och försöker få in performanceakten i vardagslivet. En 
sådan direkt, individuell upplevelse kan på så sätt leda till politiska förändringar. Stora 
möten, anses främst vara till för människor som redan är övertygade. Vid ett sådant möte 
kan dock personer, vars övertygelse inte är lika stark, påverkas av kraftfulla 
manifestationer och publikens stöd, så kan detta stöd från publiken bidra till att de som 
inte bestämt sig då går med i partiet, gruppen eller vad det nu handlar om. Ett annat sätt 
att integrera är genom så kallad ”osynlig teater”. Osynlig teater når väldigt få människor, 
men det förändrar i alla fall människors åsikter. Till exempel mannen, vars åsikt 
förändrats på mötet, går hem och pratar med sin familj, han går till en bar och pratar 
med sina vänner och så vidare. Vissa utövare förenar performance med vardagsliv som ett 
sätt att dölja politiskt engagerat arbete. Ett interaktivt användande av performanceteknik i 
offentligheten kan fördjupa utbytet som sker där och etablera såväl personliga som 
politiska förbindelser.113  

 
Utopia  
Detta kan vara performance som kritiserar officiella samhällsorganisationer genom att 
erbjuda dem en upplevelse på ett alternativt sätt. Performanceartisterna blandar 
förhoppningar med verkligheten genom att själv uppträda på gator och på andra 
allmänna mötesplatser och omvandlar eventuella åskådare till deltagare.114  
 
Tradition 
Denna kategori innebär att performanceartisterna använder sig utav lokalt delade 
kulturella former, såsom allmänna värderingar, övertygelser och förbindelser, för att rikta 
sig mot en samtida angelägenhet. Performance som definieras som Tradition, har sin 
grund i de traditionella former som nedärvts i generationer. De levererar ofta en kulturell 
formulering i form av värden och uppföranden hos människor som förenats genom en 
gemensam bakgrund. Det är ett strävande för förändringar i framtiden, ofta genom att 
blanda underhållning med utbildning. Dessa performance riktar sig till hela samhällen 
och ger sin publik föreställningen om att de är ett enat kollektiv, vilket är ett mycket 
värdefullt förhållande inför samhällsförändringar. Dessa performance tenderar att ske på 
allmänna platser där människor samlas. Denna typ av gatuperformance förnyas hela 
tiden genom att fylla sin kollektiva meningsfulla form med rådande frågeställningar om 
hur viktigt det är med gruppsammanhållning. I andra situationer då performanceartister 
inte kommer från samma samhälle som den tilltänkta publiken, kan de ändå kanske 
känna igen traditionens kritiska roll i det som kallas kontinuitet, stabilitet och rekreation 
från sig själv och samhället.115  
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Performancekonstens effektivitet och mottagande 
Konstnärer och utövare av politiskt engagerad konst vill alla uppnå ett mål. Målet kan 
variera, men framförallt vill de nå ut till folket, sprida sitt budskap, protestera mot 
samhällsförhållanden och informera. Flera forskare har försökt analysera effektiviteten 
hos gatukonst och performance på offentliga platser. Effekten av konstnärernas uttryck 
kan dock vara svåra att urskilja, men ett tecken är, enligt Chaffee, konstens förmåga att 
framkalla respons. Ett sätt att bedöma det är att utvärdera regimens respons till 
gatukonsten. Om det finns en motståndsorienterad gatukonst som regeringen försöker 
undertrycka, så är det ett tecken på att det är effektivt på ett eller annat sätt. Förtrycket av 
gatukonsten är kanske inte riktad mot själva budskapet utan mot det handlingen 
symboliserar. En handling som symboliserar att det finns en motståndskultur.116 Då 
grupper i demokratiska eller diktatoriska system använder sig av gatukonst, måste det 
finnas en tro på att konsten är ett användbart verktyg för att skapa inflytande.117 
Konstens effektivitet kan också bedömas utifrån konstnärens synvinkel enligt Kistenbergs 
sätt att se det. Enligt henne får varje framträdande, utövarna och aktivisterna, oavsett 
mottagandet, dem att känna att de har gjort något i kampen, oavsett vad det är för 
samhällsfråga de kämpar för eller mot. Performancekonsten tillåter dem att uttrycka sin 
ilska och indignation för rådande samhällsförhållanden.118  
 
Effektiviteten kan även bedömas utifrån hur mycket mediauppmärksamhet en 
föreställning framkallar. En metod som många utövare använder sig av i sin kamp att nå 
största möjliga publik är, enligt Chaffee, att tillfredsställa media för att få access indirekt. 
Vissa utnyttjar medvetet gatukonsten för att locka media till att sprida deras budskap. 
Demonstranter och protestaktivister bär plakat, affischerar, målar graffiti, skapar 
banderoller och satiriska figurer för att medvetet fånga allmänhetens och medias 
uppmärksamhet. De största medierna i exempelvis Spanien och Latinamerika brukar ofta 
publicera en händelse och illustrera med fotografier på affischer, plakat eller graffiti. 
Även i USA sänder man ut gatukonst i tryckt- och elektronisk media som nyheter. 
Betydelsen och vikten i denna kommunikationsprocess är att den är både nationell och 
internationell. I till exempel många icke- engelsktalande länder är många plakat, affischer 
och graffiti skrivna på engelska för att attrahera internationell media och skapa 
världsomfattad exponering genom uppkopplingar och nätverk.119 Enligt Jan Cohen-Cruz 
ska man dock komma ihåg att grupper med begränsade åsikter, mindre provocerade 
presentationer eller impopulära budskap har svårare att få medias uppmärksamhet.120 Värt 
att tänka på, enligt Cohen-Cruz, är också hur pass mycket utövarna måste följa medias 
krav. Hur långt kan en utövare gå för att få medias uppmärksamhet? Måste de finna ett 
så pass underhållande sätt att visa sitt budskap att de riskerar att urvattna sina ideal?121 

 
I denna process är publiken kanske den viktigaste aktören. Deras roll är som tidigare 
nämnt mycket viktig för att konstnärerna ska kunna få sitt budskap att sprida sig. Det 
finns dock några saker att ta hänsyn till även här då det gäller att mäta konstens 
effektivitet.   Performancepublikens relation till artistens skiljer sig väldigt mycket 
gentemot deras roller och relationer i tradionell teater. Så kallad traditionell teater 
förflyttar sin publik till en verklighet bort från det vardagliga, medan performance strävar 
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efter att föra vardagslivet till något mer idealistiskt. Detta gäller både när den 
samhällsmedvetna performancekonsten framförs på tradionella teaterarenor och på gatan. 
Publiken till ett performanceuppträdande är mer engagerad, än den passiva roll de har i 
traditionell teater på två sätt, enligt Goldberg. För det första iklär sig inte 
performancekonstnären en karaktärsroll i traditionell mening, utan istället presenterar de 
sig själva inför publiken och riktar sig till publiken direkt. För det andra får publiken till 
synes mer tolkningsfrihet i performancekonsten och blir på så sätt mer deltagande. 122 
Publiken förväntas bli mer aktiv, komma in i praktiken och fungera som en samskapare 
av de betydelser och upplevelser som evenemanget skapar.123 Det kan dock uppstå vissa 
problem i performanceprocessen på den traditionella teaterscenen, hävdar Kistenberg, då 
publiken förväntas delta och de konventionella ramarna i teatervärlden löses upp. Hon 
menar på att sådana performanceförsök kan vara svåra att genomföra eftersom publiken 
helt plötsligt ska kasta av sig sin egen sociala roll. Även om publiken tillfrågas att delta så 
är de fortfarande bara rekvisita för skådespelarna.124 På så vis blir publikdeltagarna varken 
en del av uppträdandet eller lösgjorda från den. De befinner sig i, det som Kistenberg 
kallar för, ett gränsland mellan deras egen verkliga existens och den fiktiva teatervärlden. 
Ett gränsland som eventuellt påminner om deras vanliga traditionella åskådarroll. Om så 
är fallet kan konstnärens budskap aldrig förmedlas via publiken, för publiken är bara en 
del i ett uppträdande istället för att uppträdandet blir en del av deras liv.125 På så sätt kan 
dessa experiment med deltagande publik på teaterscenen vara ineffektivt. Jan Cohen -Cruz 
beskriver ytterligare en anledning till att effekten av performancekonst kan gå förlorad, 
nämligen att vissa framträdanden kanske inte alls når ut till de som konstnären vill nå på 
grund av att de helt enkelt inte tilltalar de som ännu inte har samma åsikt som utövaren. 
Vissa performance når bara dem som redan är övertygade och som ligger på samma 
kritiska nivå som utövarna.126 Kistenberg är av samma åsikt då det gäller förståelsen av 
budskapet:   

 
It (performanceuppträdandet) either speaks to those already in support of its views, or to 
those who are so secure in their power that they don’t mind hearing themselves abused, as 
long as the abuse is entertaining.127 

 
Flyttar man istället ut performanceuppträdandet till gatan får det, enligt Kistenberg, en 
bättre effekt. Genom att ta konsten till gatan så utgörs inte publiken av dem som redan 
är omvända.128 Utövaren får ut sitt budskap eftersom publiken inte nödvändigtvis är 
förberedd på att gå på teater, då det sker på offentliga platser och oftast är gratis. Sådan 
gatuperformance kan, enligt Jan Cohen-Cruz, eventuellt bygga broar mellan påhittade 
och verkliga aktioner, oftast förenklat genom att man utför dem på samma plats som 
performanceartisterna vill förändra.129 Publiken behöver heller inte tänka på traditionella 
teaterkonventioner då uppträdandet inte sker på en vanlig scen utan på en helt annan 
och offentlig plats.130 Bland performancekonstnärer kan man ibland dock skönja en viss 
arrogans, eftersom deras shower ofta tvingar sig på människor som inte valt att vara 
publik.131 
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Kistenberg hävdar dock att detta perspektiv inte betyder att varje 
performanceuppträdande är revolutionerande, det betyder istället att varje performance 
har potential att skapa social förändring. Varje performance är en kulturhändelse och en 
enda föreställning kan således aldrig ses som orsaken till revolution. De kan emellertid 
vara effektiva och hjälpa till i processen kring revolutionära förändringar i samhället. 
Enligt Kistenberg finns det inte några definitiva, fundamentala sätt att diskuterar 
performancekonst och samhällsförändringar. Det är bara genom att titta på specifika 
performance, hur de mottas, cirkuleras, debatteras eller ignoneras som man kan förstå 
hur och till vilken grad föreställningarna skildrar eller förändrar nuvarande suveräna 
maktsystem. Det går inte att studera en performanceföreställning utan att man också 
tittar på den kontext som den förekommer i, förställningens form och innehåll. Enligt 
detta perspektiv går det inte att hitta något direkt växelförhållande, inget orsak/effekt 
förhållande, mellan performance och samhällsförändring.132  
 
Performanceteoretiker och performancegrupper 
Det finns en mängd olika teorier om var och när performancekonsten uppstod. En teori 
är att futuristiska målare vände sig till performancekonsten, för att direkt kunna tvinga 
en publik att upptäcka deras idéer. Futuristerna uppmanar, i sina många manifestationer, 
konstnärer att ta sin konst till gatorna, ett handlande som ofta ledde till arrestering.133 
Dadaism är en annan riktning under det tidiga 1900-talet som använde sig utav 
performance. Dadaism var en reaktion mot första världskriget, som man ansåg vara ett 
resultat av rationellt tänkande och logik. Detta ledde till att riktningen ville byta ut all 
logik och mening mot kaos och använde sitt sätt att arbeta som motattack mot alla 
institutioner, som vetenskap, religion och konst. Dadaisterna var övertygade om att de 
genom performance kunde ifrågasätta allt rationellt. Futuristernas och Dadaisternas 
huvudmål var att utmana det autonoma i konstobjekten och i skillnaden mellan hög och 
låg konst, blev performancekonsten det självklara mediet de kunde förlita sig på. Dessa 
riktningar dog så småningom ut i början på andra världskriget, men dess inflytande och 
idéer kan urskiljas bland diverse konstnärliga utövanden även efter kriget. Även om dessa 
konstnärliga experiment skedde i Europa, tog sig performancekonsten över Atlanten 
genom inströmningen av konstnärer till USA, vilket var ett resultat av kriget.134 
 
Postmoderna former av performance dök upp under senare delen av 60-talet och blev ett 
mycket populärt medium. Ett medium som inspirerade vänsteranhängare eftersom det 
förenklade de element av främlingskap som fanns mellan utövare och publiken. I och 
med detta kunde både publik och utövare uppleva arbetet samtidigt. Under den här tiden 
uppstod ett stort antal performancegrupper som behandlade problem specifikt gällande 
marginaliserade grupper. De utmanade stereotyper som representerades i de tidiga 
teatrarna genom att ge en alternativ bild av dem.135 De nutida termerna performance och 
postmodernism är produkter från samma kulturella miljö, och båda har blivit vitt 
spridda och används på olika sätt för att karaktärisera ett brett spektrum av verksamheter 
speciellt inom konsten. Deras relation är mycket komplex.136 
 

                                                                 
132 Kistenberg (1995) Sid. 177. 
133 Kistenberg (1995) Sid. 27. 
134 Ibid., Sid. 28. 
135 Ibid., Sid. 30. 
136 Carlson (1996) Sid. 123.  



 29 

För att exemplifiera detta presenteras här nedan exempel på tidigare verksamma och 
relevanta performanceteoretiker och performancegrupper. 

 
Bertolt Brecht 
Bertolt Brecht, tysk dramatiker och poet, satte sin tilltro till den folkliga publiken, att de 
hade kapaciteten att anpassa sig till experimentell konst. Brecht argumenterade för 
behovet av nya tekniker inom teatern för att involvera publiken i framförandet av 
budskap. Han hävdade att om konst ska vara undervisande, ska den inte enbart 
vidarebefordra ett budskap till en passiv publik, utan erbjuda en upplevelse genom vilken 
publiken engageras och aktivt utvecklar sin egen kritiska analys. Förmedlingen av 
verkligheten ska inte vara osynlig. Brecht närmade sig teatern på ett speciellt sätt. Han 
skapade A-effect, Alienation effect, och The gest of showing, vilket skulle vara motsatsen till 
de naturalistiska konventionerna gällande teater och illusioner.137 I Brechts teater fanns 
det ingen illusion om en osynlig fjärde vägg som separerar skådespelare från publik. 
Brecht citeras i Toby Clarks bok Art and Propaganda In the Twentieth Century: 

 
The stage and auditorium should be purged of everything `magical´ and no `hypnotic 
tensions´should be set up.138 

 
Som exempel tog Brecht upp kinesisk teater där skådespelaren inte döljer det faktum att 
han har repeterat. På så sätt upplever man inte en karaktärs handlande som oundvikligt, 
publiken är fri att döma de val han gör och är medvetna om de omständigheter och 
följder som de olika valen resulterar i. Ibland händer det att en skådespelare frågar 
publiken direkt ”Vad ska jag göra härnäst?” Brecht menade att på det sättet blir 
skådespelarens performance en direkt diskussion med publiken om 
samhällsförhållandena. Det ultimata med Brechts undervisande teater är att den genererar 
en kritisk syn på den verkliga världen, man ser inte längre den sociala ordningen som 
naturlig och oundviklig utan istället tänker man ut alternativa förhållanden:139  

 
Criticism of society is ultimately revolution; there you have criticism taken to its logical 
conclusion and playing an active part.140 

 
Antonin Artaud 
 

Tragedy on the stage was not enough for Artaud, he had to bring it into his own life.141 
 
Antonin Artaud (1896–1948), en fransk författare, teaterman och konstnär, var influerad 
av surrealismen, men vilken han senare bröt med.142 Artuad såg sitt liv som en teater, men 
påstod sig avsky teater. Artuad ville dock genom teatern förbättra sitt liv och uppnå 
någon slags frälsning, inte bara för honom själv utan för hela mänskligheten. Artaud 
drömde om en antiteater, men han förnekade själva idén med teater. Han misslyckades 
som regissör och som skådespelare, men som teoretiker influerade han många parisiska 
intellektuella. På 60-talet och speciellt från maj 1968 blev hans idéer och exempel en 
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obligatorisk referens bland teatermänniskor. Det är idag många som hävdar att de för 
vidare Artauds arv, som definierar sina arbeten i jämförelse med hans.143 
 
År 1927 startade Artaud Alfred Jarry-teatern, vars mål var att bryta med teatern som en 
konstart för sig och skapa ett ”totalskådespel”.144 Artuad vill helt enkelt återinföra 
visionen om den totala teatern, där teatern kommer att återtas från filmen, konserthallar, 
cirkusar och från livet självt, återta de saker som alltid har tillhört teatern:145  

 
We have lost a certain idea of theatre /…/ Our sensibility has reached the point where we 
surely need theatre that wakes us up heart and nerves /…/ Cinema murders us with 
reflected, filtered and projected images that no longer connect with our sensibility /…/ we 
feel an urgent need for theatre that is not overshadowed by events, but arouses deep echoes 
within us. 146 

 
År 1938 publicerades hans mest berömda verk, Le Théâtre et son double, Teatern och dess 
dubbelgångare. Boken är en samling artiklar, bland annat Le Théâtre de la Cruauté, 
grymhetens teater, som beskriver en teater som med sin obarmhärtighet skall skaka om 
och förlösa åskådaren genom att han eller hon bringas till djup psykologisk insikt.147 
Artaud var i sig själv en paradox. Genom hela sitt liv var han en tvångsmässig författare. 
Att skriva var hans mening med livet. Samtidigt hävdade han hela tiden att ”skriva är 
smutsigt”. Han trodde inte på poesi och när han precis hade skrivit klart det första 
manifestet för Le Théâtre de la cruauté, dömde han ut det att bli en flopp.148 
 
Artaud påstod att om teatern vill bli behövd igen så måste den presentera allt som har att 
göra med kärlek, kriminalitet, krig och dårskap:  

 
We believe there are living powers in what is called poetry, and that the picture of a crime 
presented in the right stage conditions is something infinitely more dangerous to the mind 
than if the same crime were committed in life.149 

 
Artaud ville göra teatern till en trovärdig verklighet, som innehåller alla de rätta 
känslorna från hjärtat och sinnena. Människorna, enligt Artaud, tror således att de kan 
associera mentala bilder med drömmar. Teaterpubliken kommer därför att tro att teaterns 
illusion är en slags dröm och inte en imitation av verkligheten. Teatern släpper fram den 
magiska friheten som finns hos dagdrömmar, på villkor att det bara känns igen om den 
är märkt av terror och grymhet.150 Enligt Artaud så är livet teatern som man lever utan 
lögner, utan förevändningar och utan hyckleri. Livet är det motsatta till att spela roller. 
Teater betyder frånvaron av teater.151 
 
Situationisterna 
Den Situationistiska Internationalen var en internationell sammanslutning av 
avantgardekonstnärer som bildades vid en konferens i Alba, Italien 1957. Situationistiska 
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Internationalen hade till en början åtta medlemmar, främst från Mellaneuropa.152 De 
kallade sig själva för situationister just för att en av deras visioner gick ut på att individer 
skulle skapa sina egna situationer i sina liv för att frigöra sina egna förmågor och uppnå 
sin egen njutning.153 Guy Debord (1931-1994), en av grundarna av den situationistiska 
rörelsen, publicerade 1967 La Societé du Spectacle, skådespelssamhället, en bok som kan ses 
som ett collage av dadaism, anarkism och existentialism.154 Situationisterna utvecklade en 
teori om världen som ett organiserande av föreställningar, i såväl praktisk som bildlig 
bemärkelse. De gav teorin beteckningen spectacle, skådespel och ska ses som ett 
världsomfattande system, präglat av den stora massan av människor, som med eller mot 
sin vilja, är dömda till att passivt betrakta den ordning som de härskande minoriteterna 
organiserar.155 Skådespelet genomsyrar allt, enligt Situationisternas teori, inte bara 
uppenbara företeelser som media och reklam, utan det tränger också in i och förvanskar 
så gott som allt mänskligt handlande.156 Många kända slogans kommer från den här 
teorin och den här perioden. Dessa kunde ses överallt på Paris husfasader och väggar. 
”FREE THE PASSIONS”, ”NEVER WORK”, ”LIVE WITHOUT DEAD TIME”, är några 
exempel.157 Debord ansåg att majoriteten av människorna i västvärlden går genom sina liv 
i en slags ”kulturell trans”, hypnotiserade av reklam och media för att konsumera, men 
förblir passiva åskådare till historien. Han skyller allt detta på en konspiration mellan de 
stora företagen, staten och media som, enligt honom, håller det vanliga folket i schack 
genom att förse dem med ”fördummande” fritidsaktiviteter, så som TV. Enligt Debord 
gör vi människor inte uppror mot det rådande tillståndet så länge vi har TV.158 Elisabeth 
Strage Kängurur citerar Debord i sin artikel ”Förändra din situation”: ”Sittande framför 
TV:n kommer vi aldrig att rädda världen.”159 
 
Situationisterna ville föra in mer liv i människornas liv. Få dem att börja leva fullt ut i 
stället för att vandra omkring som lydigt boskap i det som Debord kallade för ”den 
allsmäktiga kommersialismens koppel”. Situationisterna ansåg att konsumtionen förstör 
upplevda erfarenheter och verkliga önskningar.160 
 
Det handlar om att förändra världen till en värld som är i ett ständigt tillstånd av 
revolution och förnyelse.161 Genom att föra in poesin, estetiken och skapandet i vardagen 
kunde människorna, enligt Situationisterna, leva i glädje och i ett föränderligt 
vardagsliv.162 Situationisterna betonade således livet, intensiteten, passionen, lek och spel, 
det genomgripande äventyret. De vände sig bort från det tråkiga, maktlösa, monotona, 
förutsägbara vardagslivet och arbetslivet. De ville komma bort från konsumtion till ett 
fritt skapande av de situationer man deltog i.163 De krävde varken anhängare eller 
ledarskap, de förblev en elitisk förtrupp som ville ha en världsvid proletärrevolution, som 
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skulle leda till en maximal njutning.164 Guy Debord citeras av skribenten Peter Marshall: 
“Enough! they declared. To hell with work, to hell with boredom! Create and construct 
an eternal festival.” 165 

 
Ett av psykogeografins166 fundamentala medel kallade Situationisterna för dérive, på 
engelska drift, vilket definierades som en teknik för rörelse utan ett bestämt mål. En eller 
flera personer lämnar för en tid sina vanliga motiv för rörelser i rummet, handlingar, 
relationer, arbete och fritidsaktiviteter och underordnar sig markens och mötenas 
attraktion. Drift fungerade som modell för lekfullt skapande inom alla mänskliga 
relationer. Man ville ha en så kallad organiserad spontanitet, det vill säga ett nytt sätt att 
ta sig fram i rummet. Genom drifting kan vardagslivet revolutioneras, enligt 
Situationisterna.167 Man rör sig i staden utan bestämd destination, utan att arbeta eller 
konsumera. Situationisterna ville se hur ett samhälle ser ut vars grundläggande aktivitet är 
drifting med ständiga möten med människor, platser och idéer. Situationisterna strävade 
efter att omstrukturera hela staden, genom att konstruera kortlivade situationer.168 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Situtionisternas storhetstid och inflytande tonades ner efter maj 1968, men flera av 
dagens franska filosofer och samhällsvetare har sina rötter i situationistisk teori och 
praktik. Situationist International upplöstes offentligt 1972, men varför det skedde och 
hur det gick till råder det delade meningar om.169 Det Situationisterna bland annat 
lämnade efter sig var tankarna om att vi ständigt bör ifrågasätta och att aldrig ta den 
rådande ordningen för given. Att det är vi som utgör samhället och därmed är också alla 
ansvariga för hur det ser ut. Vi får det samhälle vi aktivt eller passivt formar.170 
Situationisternas idéer fortsätter också att inspirera anarkister, feminister och stilen 
påminner mycket om innehållet hos punkrocken.171  
 
The Living Theatre 
The Living Theatre grundades 1957 av tyskfödda Judith Malina och Julian Beck, en 
expressionistisk målare i New York. Deras ideal var en teater som skulle utmana den 
moraliska självgodheten hos deras publik och en teater som skulle kunna skaka om 
världen. De kallade teatern för The Living Theatre, eftersom de ansåg att det mesta som 
de såg på teaterscenen verkade gå mot tillfällig underhållning eller utdöende.172 The 
Living Theatre blev således ett alternativ till vanlig kommersiell teater. Gruppen har 
producerat och uppfört över 80 produktioner och uppträtt i 25 länder och på åtta olika 
språk.173 Living Theatre blev en av efterkrigstidens mest inflytelserika avantgardegrupper 
och har blivit känd som den mest radikala, principfasta och experimentella grupp i 
Amerikansk teaterhistoria.174 Deras uppsättningar byggde på en kombination av estetisk 
och politisk radikalism. Inspirationen hittade de hos Brecht och Artaud, vilkas metoder 
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nyttjades för ett anarkistiskt och pacifistiskt budskap.175 Deras passion för performance 
kom att krossa gränserna mellan konst och politik.176  
 
Malina och Beck var ett entusiastiskt par som tillsammans kämpade mot det kalla kriget, 
fängelseförhållandena i Vietnam, ekonomiska orättvisor och andra former av förtryck.177 
Under 1950-talet i New York blev Living Theatre pionjärer, då de uppförde 
okonventionella poetiska skådespel, vilket startade Off-Broadway rörelsen. Gruppen fick 
dock så småningom svårt att hålla igång ett sådant pass experimentellt företag, vilket 
ledde till att alla deras spelplatser i New York stängdes av myndigheterna. På 60-talet 
började The Living Theatre istället att turnera. I Europa utvecklades gruppen till ett 
kollektiv, där medlemmarna levde och arbetade ihop en ny form av ickefiktiva skådespel. 
Produktionen baserades nu på skådespelarens egna politiska och fysiska engagemang. De 
blev kända för att konfrontera sin publik med att ifrågasätta deras passivitet. De drog 
ofta ut åskådare i gångarna och tog på så sätt med dem i sina performance, detta för att 
sporra dem till ett agerande.178 Teatern blev på så sätt ett redskap till att skapa sociala 
förändringar. 1968 deltog gruppen i studentupproret i Paris. Deras politiska engagemang 
ledde till att Malina, Beck och andra gruppmedlemmar sattes i fängelse ett flertal gånger 
och i olika länder.179 
 
På 70-talet tog The Living Theatre sin teater till gatorna.180 De skapade The Legacy of Cain, 
som kan beskrivas som ett slags kretslopp av skådespel, gjorda för icketraditionella 
spelplatser. Gruppen uppträdde bland annat på fängelser i Brasilien, vid stålkvarnarna i 
Pittsburgh, i slumkvarteren i Palermo och på skolor i New York. Pjäserna var gratis för 
att de skulle kunna nå ut till så många olika människor som möjligt.181 
 
På 80-talet återvände gruppen till teatern. Där utvecklade de en ny teknik för deltagande 
som erbjöd publiken att först öva med gruppen och sedan uppträda tillsammans med 
dem på scenen som performancekollegor.182 När Julian Beck dog 1985 fortsatte Judith 
Malina tillsammans med medregissören Hanon Reznikov Living Theatre’s arbete. De 
öppnande bland annat The Living Theatre på Third Street i New York, där man 
producerade en ständig ström av produktioner. Även denna teater stängdes så 
småningom av myndigheterna och efter det har gruppen delat upp sin tid mellan att 
skapa nya arbeten, såsom föreställningar på uppdrag från Europa, med att framföra dessa 
i New York eller på turné.183   
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The Surveillance Camera Players - 
Förmedlande, mottagande och mediarepresentation 
 
Surveillance Camera Players är inte en professionell teatergrupp och ingen i gruppen har 
någon som helst teaterutbildning i bakgrunden. Gruppen består av anarkister som 
protesterar mot användningen utav övervakningskameror på offentliga platser. De anser 
att dessa kameror kränker människors konstitutionella rätt till privatliv. Gruppens 
grundare och talesman Bill Brown är den som idag sköter den utgående kontakten med 
andra liknande grupper, media, studenter och övriga intresserade. Han valde att etablera 
anti-övervakningskamerarörelsen i New York City, vilken har utvecklats till att bli den 
största i Amerika.184  
 
Det ursprungliga motivet till bildandet av The Surveillance Camera Players sägs härröra 
från ett skämt bland Bill Browns vänner. En vän till Brown tog fram en text, The 
Manifesto for the Guerilla Programming of Videosurveillance Equipment.185 Denna text 
kopierades och delades ut på restauranger, barer och kaféer där det fanns små privata 
övervakningskameror. I manifestet finns ett antal olika exempel på saker man kan göra 
för att ha roligt åt övervakningskameror. De presenterades som någon slags politisk satir, 
elakt förtal eller hyss. Ett av dessa exempel var idén om att en grupp skulle kunna 
uppträda regelbundet framför en övervakningskamera och behandla den som om det 
vore deras egen TV-kamera. På så sätt kan gruppen erbjuda sin egen TV-show. Bill Brown 
tog fasta på den idén och kom snart därefter på namnet The Surveillance Camera Players 
och de började uppträda. Det var emellertid aldrig meningen att gruppen skulle gå längre 
än så. Debutframträdandet 1996 blev en stor succé. Polisen larmades efter tio minuter 
och var snart på plats. Brown insåg då att detta var en mycket effektiv metod. Trots detta 
uppträdde inte gruppen igen förrän ett och halvt år senare, eftersom SCP inte trodde att 
deras framträdanden hade någon framtid. 1998 började dock borgmästaren i New York, 
Rudolph Giuliani och polismästaren Howard Safir, sätta upp polisövervakningskameror 
på offentliga platser för första gången på 25 år. Det som SCP startat som ett skämt blev 
nu allvar, en angelägen stadsfråga. Gruppen började då återigen uppträda inför 
övervakningskamerorna.186 
 
The Surveillance Camera Players’ mål är att få människor att tänka själva och stoppa 
ignoransen. Kritiken de vänder mot övervakningen är att den får oss att tänka som någon 
sagt åt oss att tänka. Gruppens aktiviteter handlar inte om att övertala någon att inte 
tycka om övervakningskameror, utan alla måste bilda sin egen uppfattning, anser SCP. 
Det huvudsakliga målet är således att lära allmänheten något som de inte känner till eller 
erbjuda, enligt dem själva, en fullständig och uppdaterad information rörande 
kameraövervakning.187  
 
På SCP’s webbsida 188 finns all information om gruppen, så som deras visioner, mål, 
uppträdanden, tidningsartiklar som publicerats, övrig mediebevakning, kollegor i andra 
städer och länder samt fakta om övervakningskamerateknologins utveckling. Svarsbrev till 
artiklar eller reportrar läggs också ut på sidan. På sidan annonseras deras kommande 
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Walking Tours tillsammans med kartorna över områdena där rundturerna äger rum. Det 
finns även en så kallad deadend-list, där gruppen listar de reportrar och journalister som 
lovat gruppen något, men inte hållit sina avtal gentemot gruppen. I listan redogörs för 
vad som har hänt och varför just den reportern, tidningen, TV-kanalen eller radiokanalen 
är listade, vilket även innebär att SCP aldrig kommer att ge dessa ytterligare en intervju.  

 
Varannan vecka skickar SCP ut nyhetsbrev till dem som anmält sig till deras mailinglista. 
Brevet uppdaterar informationen gällande webbsidan, nyheter som rör övervakning, 
antiövervakningsrörelser runt om i världen och gruppens verksamhet. 
 
Oavsett om det är hemsidan, rundturerna, kartorna eller uppträdandena så går hela deras 
verksamhet ut på att ge folket den grundläggande informationen om övervakning och 
framförallt övervakningskameror på offentliga platser.189  

 
Det första framförandet SCP gjorde var en tyst version av Alfred Jarrys Ubu Roi. Detta 
skedde den 10 december 1996, precis hundra år efter det att pjäsen framfördes för första 
gången. Tillfällena för deras performance hör ofta ihop med en speciell dag eller 
situation, så som valdagar, vid första maj, olika jubileum och liknande. SCP talar aldrig 
om i förväg var och när deras performance kommer att ske. Pjäserna framförs inför 
övervakningskameror på olika platser på Manhattan. Det är Bill Brown som skriver 
pjäserna eller omarbetar gamla klassiker som Samuel Beckets I väntan på Godot, Orwells 
1984 och som nämnt ovan Alfred Jarrys Ubu Roi med flera.190 Pjäserna ritas som 
streckgubbar på stora vita skyltar som medlemmarna håller upp framför kamerorna. 
Pjäserna är tysta, vilket är naturligt då övervakningskameror inte tar upp ljud.  
 
The Surveillance Camera Players anser sig vara anarkister, delvis på grund av deras sätt att 
organisera sig. De har ingen kontakt med medlare, det vill säga, politiker eller människor 
som jobbar inom polisväsendet eller inom säkerhetsindustrin, eftersom dessa skulle 
kunna föra deras talan till allmänheten. De vill så mycket som möjligt nå ut till 
allmänheten direkt. Gruppen organiserar sig utan att ha en bestämd partilinje. Enligt 
SCP, kan vem som helst bilda en egen övervakningskameragrupp och kalla sig för 
Surveillance Camera Players så länge man håller sig till vissa huvudregler, till exempel att 
avstå från våldsamma inslag. Det finns övervakningskameragrupper ibland annat Tempe 
Arizona, Stockholm, Bologna, Vilnius, vilket alla är självständiga gentemot varandra.191  
 
Gruppens utgifter betalas av medlemmarna själva. De tar aldrig emot ekonomiska bidrag 
från någon annan och deras omkostnader är för det mesta minimala. SCP åker ibland ut 
på längre turnéer. De har bland annat rest runt i Tyskland under en tiodagars period och 
uppträtt i olika städer. Sommaren 2002 besökte Brown Barcelona och framförde där 
soloperformance framför offentliga övervakningskameror.192  
 
Det händer att folk hör av sig till gruppen och vill engagera sig i deras verksamhet. Det 
ser SCP som mycket positivt och de vill gärna uppmuntra folk att sätta sig in i kampen 
för att skydda och försvara deras individuella rätt till självbestämmande och privatliv. 
Samtidigt är de mycket noga med att poängtera vad för slags engagemang de uppmuntrar 

                                                                 
189 Intervjuer med Bill Brown och www.notbored.org 
190 Se bilaga 2 
191 Intervjuer med Bill Brown och www.notbored.org 
192 ibid. 
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till och vilken form de inte uppskattar. På SCP:s webbsida går följande krav att läsa för 
dem som vill engagera sig i gruppens verksamhet: 

 
• Man måste vara fullständigt överens med SCP:s grundläggande ståndpunkter.  
• Man måste bo i, nära eller passera New York City när SCP har bokat in ett 

performance.  
• Man måste vara varse om eller helst tycka om att uppträda offentligt och synas på 

många övervakningskamerasystemens monitorer.  
• Man behöver inte vara en av SCP:s talesmän, men man måste vara varse om att gruppen 

är mediavänlig och blir därför ofta filmade och intervjuade.  
• Man behöver inte ha någon som helst professionell skådespelarutbildning.  
• Man får inte vara en professionell skådespelare. 
• Man får ingen ekonomisk kompensation för sin medverkan.  
• Man måste vara anarkist, autonomisk, frihetskämpe, fritänkare och “oberoende”. 
• Man får inte vara kommunist, socialist, marxist, leninist, trotskyist eller maoist eller 

vara en ideologisk anhängare av republikanska, demokratiska eller reformerade 
partier i USA.  

• Man får heller inte vara rasist, sexist eller homofobisk.  
• Man får inte vara en polis eller en någon annan slags informant, privat säkerhetsvakt 

eller vara medlem i Amerikanska armén.193 
 

SCP är negativt inställda och tar avstånd från personer som enbart vill gå med i 
verksamheten i syfte att bara vara åskådare, spionera, försöka tjäna pengar på deras 
verksamhet, vilja få SCP att uppträda på en plats där det inte finns någon 
övervakningskamera som används av riktiga säkerhetsvakter eller poliser eller erbjuda sig 
att förbättra gruppens webbsida. De betonar även att man får heller inte ha sönder, 
oskadliggöra eller göra något annat olagligt mot videokameror, monitorer eller system.194  
 
Surveillance Camera Players tycker att det är mycket viktigt att hela tiden vara aktuella i 
samhällsdebatten om övervakningssamhället. Framförallt att är det viktigt att frågan är en 
del av dagordningen och att människor som tycker som dem uttalar sig om det offentligt. 
Det är emellertid alltid media som tar kontakt med SCP först, då deras verksamhet 
involverades tidigt i övervakningsdebatten. SCP själva väljer att aldrig ta kontakt med 
media först, de föredrar att journalister kommer till dem utan påtryckningar från 
gruppen. Det händer att TV-producenter kontaktar gruppens talesman Bill Brown, när de 
behöver en expert på övervakningssamhället, övervakningskameror eller andra 
närliggande ämnen. SCP ser sig inte som specialister, men insisterar på att dessa ämnen 
bör diskuteras öppet och på alla nivåer i samhället och ställer därför upp. Oavbrutet 
sedan hösten 1999 har olika journalister kontaktat gruppen dagligen. Det har skrivits om 
gruppen på ett antal olika språk över hela Europa, i Japan och flera andra asiatiska 
länder. Vilket, enligt SCP, visar på ämnets globala aktualitet.195   
 
Det är framförallt media som sympatiserar med det SCP gör, men även många studenter 
som studerar video, media, privatliv och juridik har visat stort intresse. I New York ger 
Brown särskilda Walking Tours och föreläsningar för studenter. De som enligt gruppen 
visat väldigt lite intresse för deras idéer är andra politiska grupper. Brown har varit inne 
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på många olika webbsidor i Amerika som handlar om anarkiströrelsen och han har då 
insett att bara ett fåtal av dem tar upp frågan om det privata och övervakning.196  

 
American Civil Liberties Union, ACLU197 var först i New York City med att kartlägga alla 
övervakningskameror. De utformade två grundprinciper för vad som är centralt vid 
skapandet av dessa kartor. Det första är att man inte behöver vara någon expert på varken 
kartor eller kameror. Den andra principen innebär att bara kameror på offentliga 
områden kartläggs. ACLU fann i november 1998, 2937 kameror på Manhattan. Detta är 
en siffra som fortfarande syns i mediasammanhang. Brown misstänkte dock att antalet 
övervakningskameror hade utökat kraftigt och påbörjade därför en egen kartläggning av 
kamerorna. Han fann då på Manhattan runt 10 000 stycken kameror. Denna snabba 
expansion av övervakningskameror, visar enligt SCP, att det inte finns någon aktuell 
information tillgänglig för allmänheten. Gruppen anser att det borde vara borgmästarens, 
polisens och stadsfullmäktiges uppgift att föra ut denna information.198  
 
SCP’s Walking Tours bygger på en idé från Bryssel, där man gav guidade rundturer 
baserade på handgjorda kartor över övervakningskameratäta områden. Dessa belgiska 
kartor lades ut på Internet i syfte att ge besökaren möjlighet att se de platser där 
kamerorna finns och se bilder på dem, se åt vilket håll kameran är riktad och på så sätt 
lära sig känna igen dem. Det är dock svårt för SCP att framställa sådana kartor över New 
York, då staden är betydligt större. De kartor199 som SCP delar ut vid deras Walking 
Tours och som finns att hämta på webbsidan, är istället handritade och begränsade till 
specifika områden av Manhattan.200  

 
 

                                                                 
196 Ibid. 
197 ACLU är en amerikansk grupp som beskriver sig själva som nations frihetsvakter. Deras vision är att 
bekämpa frihetskränkning var och när de än händer. 
198 Intervjuer med Bill Brown och www.notbored.org  
199 Se bilaga 3 
200 Intervjuer med Bill Brown och www.notbored.org 
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The Surveillance Camera Players’ presentation av en politisk 
och konstnärlig verksamheten 
Beskrivningen av SCP’s verksamhet grundar sig på intervjuer med The Surveillance 
Camera Players’ upphovsman och talesman Bill Brown. För att gestalta hur gruppen 
formulerar sin verksamhet kommer följande text innehålla flera och längre citat. Övrig 
bearbetad text kommer i den mån det är möjligt återge Bill Browns språkliga jargong, i 
syfte att så autentiskt som möjligt återge deras framställningssätt. Förekommande fakta 
som presenteras nedan kommer således från Bill Brown och dess eventuella korrekthet 
ämnas inte att kontrolleras.   
 
SCP’s idémässiga innehåll  
Syftet med gruppens verksamhet är inte bara att kämpa för nedtagningen av 
övervakningskamerorna, utan även en kamp mot allt som stödjer dem. Förespråkandet 
för övervakningskameror är, enligt SCP, ett sätt att se ner på individernas egen möjlighet 
att agera, sätta dem i ett beroendeförhållande och begränsa deras frihet att leva livet som 
de vill. Genom deras performanceuppträdanden kan de visa människor hur de kan 
omskapa sig själva och sin situation:  

 
We want to show people how one can change the social order and we do that right infront 
of their eyes /…/ The ultimate message is ‘Do something, but do it your self’ and not have 
this dependent relationships.  
 

Bill Brown och SCP anser att det privata hör till en av de mest grundläggande mänskliga 
rättigheterna. Grunden för medborgarrätten är att kunna leva ett offentligt liv. 
Människan lever inte bara ett familjeliv och ett privat liv utan har också en roll i 
samhället. Enligt Brown så är människan i övervakningssamhället underordnad experter 
och maktinnehavare. Övervakningskamerorna underminerar, enligt Brown, själva 
principen för vad demokrati och medborgarrätt innebär. Medborgarskapet bygger på 
offentliga samspel, anser Brown, men övervakningskameran förpassar medborgarens roll 
till att enbart gälla den privata sfären. 
 
Innan 1989, så kopplade folk direkt ihop begreppet övervakningssamhälle med totalitära 
regimer, Stasi, KGB och Maos Röda armé. Idag när man pratar om övervakning så tänker 
man emellertid inte nödvändigtvis på totalitära fascismregimer utan istället på ”så 
kallade” demokratier. Det är därför som vi, enligt SCP, befinner oss i ett krisläge. Krisen 
bygger på att det finns en paradox, de kan inte fungera tillsammans. SCP anser att ju mer 
man skyddar och övervakar ett demokratisk medborgarskap desto mer förstör man det. 
Man förstör dess nödvändiga förutsättningar. Alla medborgare har en subjektiv 
förväntning på att vara privata, men balansen måste bestämmas var individen och 
samhället är överens. 
 
Det var när polisen började ta SCP’s verksamhet på allvar, som gruppen insåg att 
övervakning som ämne verkligen berör. Det första performanceuppträdandet möttes inte 
av något lätt mottagande. På den tiden brukade också gruppen i förväg offentligt 
meddela var de skulle uppträda. Polisen brukade komma på cirka en av fjorton 
performanceuppträdande, berättar Brown. Vid ett tillfälle när Brown uppträdde ensam 
under en webbkamera på Time Square, kom uniformerade poliser, civila poliser, 
kriminalare och piketbussar, vilket Brown ansåg vara mycket löjeväckande:  
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And what showed me very clearly was that the pen is mightier than the sword. I don’t have 
to come anywhere close to breaking these cameras or do anything to hurt them; the thing 
that they don’t like is being talked about. And it’s apparently really something to be taken 
seriously.  

 
Det samhälle vi lever i idag straffar inte längre de som gör fel, enligt Brown, han anser att 
vi lever i ett samhälle som försöker förhindra missgärningar. Ett resultat av detta är att 
alla människor misstänkliggörs och bevakas. Gränsen mellan brott och brottsoffer blir 
allt mindre tydlig. Man kallar detta för Total Information Awareness, som bygger på en idé 
från Amerikanska armén, vilket är en plan på hur man ska kunna hålla landet säkert. 
Resultatet av detta blir, enligt Brown, att alla blir ett subjekt för övervakning, oavsett vem 
man är. Homeland Security spårar alla: 

 
So when one is asked question what’s it going to be like when surveillance increases the 
problem is that nobody seems to know. Therefore we’re fiddling around with some very 
difficult materials and some people who are proponents to surveillance are pretending that 
there aren’t these very difficult issues to be solved first. They still seem to think that the 
question ‘what is a person’ ‘what is your identity’ are very simple ones and don’t realise 
that they are being challenged and are moving ahead with surveillance not realising that 
technology is rapidly acceding what we have really thought out. And if we haven’t thought 
it out well we haven’t written good laws to protect us. 

 
Man minskar brottsökningen i New York genom att fokusera på resurserna och det 
finansiella ligger i huvudsak till grund för övervakningskamerornas utbredning. Flera av 
de företag, även militären, som tillverkar övervakningskameror säljer också försäkringar. 
Företagens metod att arbeta parallellt på detta sätt gör att dessa företag skaffar sig en unik 
position där de producerar rädsla som handelsvara och tjänar på det. Övervakningens 
retorik säger, enligt SCP, att kamerorna borde finnas i områden med hög kriminalitet. 
Till exempel områden som Flatbush i Brooklyn, The Lower Eastside och Harlem, men så 
är inte fallet. Lower Eastside och Harlem har minst antal kameror. Time Square och 
Midtown har flest kameror, då kamerorna ger avdrag på försäkringsräntor. Sätter man 
upp en övervakningskamera får man rabatt på försäkringar gällande eldsvådor, 
halkolyckor, arbetarrelaterade missöden och terrorism. Även om kamerorna inte ens 
fungerar så innebär de ändå ett betydande försäkringsavdrag.  
 
I dagens samhälle ser man sällan någonting som står stilla. Fotgängare, bilar, pengar, 
bankinformation och mycket mer måste, enligt Bill Brown, ständigt röra på sig för att 
inte skapa misstanke. Kvardröjande är det första som kameraoperatören eller datorn letar 
efter och registrerar: 

 
They zoom in on you and start recording, not because you’ve done anything wrong but 
because the camera operators thinks that basically he’s God or that the computer is God 
and that he can read into your mind and say you’re about to do something criminal which 
might be sleeping, panhandling, urinating, smoking a cigarette, writing graffiti. These are 
all again very low-level crimes. But the computer will still say ‘we’ve got a suspicious 
person’ and the phones will ring in the local prescient and they will come and check it out. 

 
Brown hänvisar till den engelska undersökningen i Hull och betonar problemet med att 
övervakningskamerorna bland annat förstärker rasprofileringen och stereotyper. Han 
menar att människor använder kamerorna på ett väldigt förutsägbart sätt och på så sätt 
förstärker sina egna fördomar. Visionen med kamerorna är att de ska vara värdeneutrala 
och att detta ska innebära att övervakningen är det samma för alla: 
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.. which is preposterous, because no person can possibly be fully egalitarian and watch 
everybody indiscriminaly. The only thing that can be truly indiscriminal is a machine, but 
it’s a nightmare to envision a world where a machine is watching everybody indiscriminaly. 
I rather have discrimination in human beings rather than a machine coldly watching 
everybody without discrimination. We are asked to choose between two very bad choices 
and there’s another possibility, which is that we don’t use the video surveillance to watch 
people at all. Those aren’t the only choices.  
 
This guy (pekar på kameran ovanför oss) has it better than any other up-the-skirt film 
person though, because this person can do so with total impunity. There’s no way of 
saying to this person ‘would you stop looking at me or I will punch you in the face or I’m 
gonna call your supervisor’. This person can be watching women, gays anybody that looks 
unusual, punks, people making out, people engaged in public sex. It’s completely free 
range for that person. 
 

Bill Brown har, enligt honom själv, blivit orättvist arresterad och undersökt ungefär sex 
till sju gånger. Han vet vad som troligtvis kommer att hända, vad han riskerar och inte 
riskerar när något sådant inträffar. Han har inga problem med att få händerna 
fastfängslade i handbojor på ryggen, få blodcirkulationen avbruten och allt vad det 
innebär. Han är dock inte villig att utsätta sina vänner och de andra medlemmarna i 
gruppen för samma behandling, om de inte är förberedda på det och vet vad det innebär. 
Han säger att han tycker att det är mycket obehagligt och att polisen vet om att 
människor är rädda för dem, speciellt i New York. Brown säger att det enda sättet att 
oskadliggöra polisen är genom att inte vara rädd för dem. Enligt Brown utvecklas en 
styrka att inte bli rädd, när man en gång upplevt detta och vet vilka grundläggande 
privilegier en vit man arbetar utifrån:  

 
I’m a white male, as a college educated white male I’m not gonna get the same treatment as 
a patois speaking black man on this neighbourhood that I live in. I’m not going to be 
sadomised with a broomstick or shoot 41 times in front of my on apartment/house. This 
is very clear. So in some ways the reason why I can be so confident in front of a police 
officer is that I know that racism works on my advantage. I inherent the benefit of being a 
white male, man and white as well, because obviously a police officer who is a male will be 
less interested in hearing an intellectual idea from a woman, he is probably gonna get 
uncomfortable with that, but a smooth talking white male he can expect that, that’s what 
the television is full off. 

 
Brown säger att det finns människor som anser att man inte ska bry sig om kamerorna 
eftersom de är som poliser. Att kamerorna innebär samma trygghet som om det stod en 
poliskonstapel på samma plats. Han anser emellertid att det inte finns några som helst 
likheter mellan dessa två, då det mänskliga ögat inte kan fotografera och för att en 
människa ska komma ihåg saker och detaljer krävs ett tydligt minne, då människans 
minne inte går att spela upp och spola tillbaka som en videofilm:   

 
There’s no police officer who can stand here in this kind of cold for one thing, without 
blinking, rubbing his eyes or be able to stand here and turn his head around 360 degrees, 
even Robocop can’t do that. There’s a big leap in capabilities in from a human eye, which 
our laws are based upon what a human eye can do. There’s a jump because technology. 
This is not an electric eye. This is a surveillance camera and got nothing to do with human 
eyes or a human head at all. 
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Enligt Brown upprätthåller kamerateknologin ideologin om passivitet. Enskilda individer 
fokuserar på det privata, det som berör den egna individen och det som är utanför dessa 
gränser överlåter man åt experter. Han anser att detta har pågått under en tid och att det 
är tydligt att samhället är mer och mer på väg mot den riktningen. Enligt Brown kan 
man se hur kamerorna har påverkat människorna. Det har kanske blivit kliché, säger 
Brown, att påstå att TV har förändrat människor och att man överallt i samhället kan se 
hur TV-institutionen, som är 50 år gammal, har förändrat människor till att bli mer 
passiva. Brown anser att människor accepterar att saker händer rakt framför dem, men de 
agerar som om det inte skedde mitt framför dem utan som om det vore på TV. 
Övervakningskamerorna, som bygger på första generationens TV-teknologi, resulterar 
även dem till passivitet, oförmågan att agera och bryta sig ur från sitt privata jag och tala 
på en offentlig scen. Enligt Brown är resultatet att om någon ser en övervakningskamera, 
så överlåter individen ansvaret till denna. Känslan av att behöva ingripa överlåts till 
någon, som man tror tittar på händelsen i realtid. Detta är, säger Brown, en dubbel 
passivitet.  
 
Problematiken kring kameraövervakning är även själva kostnaden. Det är relativt billigt 
att köpa kameror och hyra ett kontrollrum, men att anställa människor 24 timmar om 
dygnet till att bevaka övervakningen är mycket kostsamt. Kamerormonitorer som polisen 
inte längre bevakar betyder att det som spelas in går direkt till videoband, vilket innebär 
att om någon står under en övervakningskamera och behöver hjälp, så är det ingen som 
tittar. Det som kommer att hända händer och polisen kommer bara att ha ett videoband 
som de eventuellt kontrollerar senare. På grund av nedskärningar har polisen således 
lämnat övervakningskameror på plats, men de använder dem inte och tittar inte. Detta 
dödar vårt privatliv, säger Brown:  

 
What they actually are saying is that ‘we don’t care IF you’re a victim or not, we can’t 
prevent it from happening. We only care WHEN you’re a victim’. 

 
I TV-program visas olika brott som skett och fångats på videoband. Detta är, enligt 
Brown, polisens sätt att visa hur bra det är med videoband, polisens sätt att säga ”Vi 
fångade ett brott”. Det videobandet egentligen säger är att det skedde ett brott trots 
övervakningskameror. Det är således meningslöst att ha ett bra foto på ett brott om man 
misslyckades med att förhindra det:   
 

What’s it going to be like for a person who grows up in a society were there now is a data 
profile, an identity that presumably is us, but better than us, our consumer profile? We 
don’t talk about thieving from our person anymore but an identity theft. So we walk 
around with some kind of a shadow identity, our data profile our biometrics all of our 
records. It becomes hard to understand what an individual is, it’s hard to understand what 
society becomes. 

 
Bill Brown hänvisar till Michael Foucaults bok Övervakning och straff, som beskriver 
födelsen av det moderna fängelset och övervakningens inverkan. Brown menar att dagens 
övervakning förstärker likriktningen och kontrollen i samhället och får människor att 
röra sig på ett speciellt sätt i folksamlingar. Detta skapar i sin tur en konstellation av 
attityder och uppträdanden som leder till en konstant tanke om att hela tiden hindra 
saker från att hända: 

 
I do think we live in a society, which increasingly resemble a prison. I am very aware of 
that as an American because America imprisons more of its people by percentage than any 



 42 

other country in the world. Not only do we put people in prison, we increasingly turn life 
outside of the prison into what resemble a prison /…/ We speak of discipline of knowledge 
so it’s a way of not only disciplining bodies but minds and souls as well which make it far 
more complete.  

 
Enligt Foucault och Jeremy Benthams panoptikon är det inte vissheten om att någon 
tittar utan osäkerheten som bidrar till att man agerar som om man skulle vara bevakad 
hela tiden. Hos Foucault är det aldrig någon som kämpar emot, det är aldrig någon strid 
mot panoptikon. Detta är en dimension som Foucault missar, enligt Brown. Bill Brown 
anser att panoptikon är ett mycket användbart begrepp när man specifikt talar om, 
förklarar och förstår övervakning, men att det också är väldigt begränsat. Det enda 
tillfället då panoptikon, med dess principer, verkligen fyller sin roll, är vid de tillfällen 
när det finns en skylt som säger att det finns en aktiv kamera. För principen med 
panoptikon är medvetandet om att du kanske kan vara övervakad, skylten gör att du bli 
medveten om det. Om det dock inte finns någon skylt glömmer folk totalt bort att det 
finns kameror, det skulle inte kunna hända i ett panoptiskt fängelse på grund av dess 
arkitektur, säger Brown. Ett panoptiskt fängelse är alltid runt och fångarna kommer 
aldrig utanför denna ring, de glömmer aldrig bort att de kan vara övervakade. 
Panoptikon kan, enligt Brown, därför aldrig generaliseras. Det går inte att prata om ett 
decentraliserande panoptikon, vilket också är obegripligt för panoptikon är helt tydligt 
centraliserande annars skulle de inte vara panoptikon, säger Brown. Enligt Brown är det 
ovanligt med dessa skyltar som tydliggör kameraövervakningen. Där det finns är de oftast 
väldigt diskreta och är oftast där enbart för att försäkringsbolagen ska kunna se dem, inte 
allmänheten: 

 
There are such places and one of them is the Lower Eastside Walking Tour, where there is a 
police sign as it could have been written by Foucault as a parody or Jeremy Bentham in a 
religious delirium. The sign says something like ‘Selected Areas Are Randomly Being 
Watched’.  
 

Big Brother, 1984 och panoptikon är begrepp som är välkända gällande diskussioner om 
övervakning. Speciellt innan 1989 när man, enligt Brown, klart och tydligt kunde se att 
övervakning kommer från totalitära impulser och inte från demokratiska samhällen. Men 
han anser även att trots att dessa välkända metaforer är hjälpsamma i förståelsen av 
övervakning, så har det urvattnats och tillhör det litterära och inte verkligheten:  

 
I don’t think it’s helpful to talk about Big Brother or Orwellien because people are very 
easy just to dismiss it because the terms has now been emptied out of their power, but it’s 
okay, you can still talk about a prevention society, a society of maximum surveillance, a 
tracking society. You need not have the references to literature, Big Brother and so forth 
and panopticon but simple describe what’s happening. 

 
Det som händer när kameror installeras och börjar bevaka människor är att samhället 
blir mer transparant. Bill Brown förklarar transparens som en föreställning om att du, 
som individ, aldrig bör ha något att dölja och att transparens är något bra i sig själv: 

 
It’s not a question about what you are making clear or transparent as long as you’re being 
transparent it’s good in of it self. And to my mind that’s some kind of an ideology that we 
don’t necessarily have to follow in, especially what is beautiful about human experience is 
the opaque or the obscure. A great deal of our lives are opaque and obscure to our selves. 
For example dreams are an experience, everybody has the same experience every night. They 
dream something and they wake up and they can’t figure out what they dreamed. And 
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transparency is an envision of the world where everybody’s dreams make sense, everything 
is understandable, everything is decodeable and to my mind that’s not realistic. So when we 
fight against transparency we’re not just fighting against the idea that we should be 
watched all the time by surveillance cameras we’re also fighting against people who seems 
to be afraid of things that don’t make sense, afraid of confusion. And it’s good sometimes 
to be confused that’s what to be human is and only a machine is truly transparent, not a 
person. 

 
Surveillance Camera Players kämpar inte mot polisen, men de är heller inte 
nödvändigtvis för polisen. Enligt SCP så är polisen den grupp som är mest mottaglig för 
deras information: 

 
You can put a surveillance camera up it doesn’t ask for overtime, sick leave or maternity 
leave or anything like that. So on the other hand you can replace a police officer /…/ the 
surveillance cameras alienate the public from the police. I can sympathize with their 
situation so easily. They don’t wanna be feared or thought that they are Gestapo or Stasi. 
Personally they don’t like it and they won’t be able to do their jobs. And they know it. 

 
SCP ser inget meningsfullt i att argumentera emot de människor som arbetar som 
övervakare av kameror eller som säkerhetsvakter eftersom det inte är dem de kämpar mot. 
De människorna som kampen riktar sig mot är de som anställer dessa människor, fattar 
beslut om kameraanvändning och som därmed omformar samhället på bekostnad av 
privatlivet.  

 
Rollen som de osympatiska och misstänksamma i samhället var tidigare, enligt SCP, 
polisen. Idag har den rollen istället tillfallit USA’s militär och USA’s regering. En av 
SCPs mest betydande funktion på gruppens webbsida är en undersida som registrerar 
vilka som besöker sidan bland USA:s militär och regering. Enligt Brown är dessa inte 
roade av det gruppen håller på med. Brown såg ett nyhetsinslag, distribuerat av 
brottsutredartjänsterna i flygvapnet och förstod varför SCP som organisation var av stort 
intresse för underrättelsetjänsten eller brottsförebyggande organisationer. Flygvapnet har 
ett program som kallas för Eagleeyes, som går ut på att informera allmänheten om vilka 
egenskaper man ska leta efter hos en terrorist. Om man ser någon göra något misstänkt 
så ska medborgarna kunna veta när de ska ringa polisen. En av punkterna som finns med 
i Eagleeyes, är att man ska ana oråd när någon tillverkar kartor och noterar 
övervakningskameror. Brown säger att personerna bakom detta program verkligen inte 
gillar gruppens tillverkning av kartor. De kan dock inte göra något eftersom de då 
hamnar mitt emellan två syften. Amerika är en demokrati och inte förrän de har slutat 
göra detta till en demokrati kan de få SCP att sluta tillverka kartorna. Även om militären 
skulle hävda att SCP ger ut hemligheter direkt till Al Quida, så kan de inte stoppa 
verksamheten. Enligt Brown kan de inte göra någonting, förrän de stoppar landet från att 
vara en demokrati.  

 
SCP’s konstnärliga praktik 
SCP känner att teater är ett naturligt sätt att protestera på mot övervakningskameror, då 
kameror vanligtvis associeras till fotografi, film och videos. Kameror gör emellertid mer 
än bara film när den installeras på en offentlig plats. Den skapar en teater eller en scen:  

 
By putting cameras in, they’re trying to get us to perform a certain role, which is a law 
biding citizen, someone who is afraid of authority, who has internalised the idea of watch 
and acts a certain way. So they want some kinds of performances. So what we do is that we 
use that same stage and give it a different type of performance, something that will indicate 
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that we are not taking this absurd situation seriously. So theatre seems to be natural for 
what’s going on.  

 
Det som är betydelsefullt med teatern, enligt SCP, är att det är en plats där man både kan 
prata om nutiden och framtiden. När de uppträder och använder sig av teatern, så säger 
de inte bara nej till övervakningskameror, utan de framför även det positiva med att 
kunna leva sitt liv som om det vore teater. Det gruppen finner intressant är att 
övervakningskamerorna har tvingat dem att tyst kommunicera på teckenspråk. Då 
kamerorna inte tar upp ljud, så hade gruppen inget annat val än att kommunicera med 
skyltar med text och bild. 
 
I början så var den viktigaste publiken, som såg SCP’s performance, de som satt bakom 
kameran. Man skämtade i gruppen om att det måste vara enormt tråkigt att sitta bakom 
dessa kameror och att de som gör det borde få mer upplysande och lärorik information, 
så som Alfred Jarry och Edgar Poe:  

 
So we began by at least pretending that the real audience was the people watching us but 
the actually case is that the real audience is simply people who comes by and talks to us 
about it but that doesn’t exclude the people who are watching still because they too are 
spectators of the performance. And the best performances are the ones when the watcher 
comes out from behind their booths and talk to us in public. Where we coax them to stop 
watching by the cameras and come downstairs and outside and that truly completes the 
drama. 

De första pjäserna, som gruppen framförde, 
liknande mycket traditionell teater. Det fanns 
akter, scener, viss scenografi, rekvisita och 
karaktärer. Det fanns dialoger som 
presenterades via skrivna pratbubblor, platser 
kunde anges och de olika karaktärerna kunde 
ha namn som var skrivna på skyltar hängandes 
runt halsen. Pjäserna som framfördes var ofta 
förknippat med äldre litterära verk som berörde 
övervaknings- och kontrollsamhället. De 
framförde Alfred Jarry, Edgar Allen Poe’s The 
Raven, Samuel Becket’s Waiting for Godot och 
George Orwell’s Animal Farm. Dessa pjäsers 
innehåll och budskap tangerar vid varandra 
och  

om man förklarar de så kan man se deras relation till varandra, enligt Brown. Gruppen 
ville dock inte behöva förklara sig själva hela tiden, utan de ville att allt skulle vara 
kristallklart från och med första anblick. På så sätt tog de bort metaforerna och allt annat 
litterärt och koncentrerade sig på att bara gestalta den nutida övervakningsproblematiken. 
Pjäserna blev mer transparanta och tvådimensionella. Det finns inte längre några akter 
eller scener, inga karaktärer, handlingar eller koreografi. Det enda som händer ibland är 
att någon håller upp en skylt, men all handling eller agerande sker på skylten. Detta har 
de gjort för att klargöra sitt budskap och för att undvika missuppfattningar när 
åskådarna ser skyltarna.  
 
SCP vet att dessa förändringar, gällande framförandet och skapandet av pjäserna, har 
bidragit till att de har fått en större publik. Skyltarna ser perfekta ut i kameror och 
budskapet har blivit mycket mer tydligt. Genom att de har gått från ett tredimensionellt- 
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till ett tvådimensionellt sätt att framträda på, så har budskapet och därmed 
informationen om SCP kunnats spridas betydligt mer effektivt både till media och 
individer: 

 
 

 
One of the paradoxes of the televisual culture is 
TV commercials which can express themselves in 
fifteen seconds, it’s a remarkable achievement. 
One my see it as also very cynical but they can sell 
you a bar of soap in fifteen seconds. What we 
found is that we actually keep up with that and 
beat them to say that ‘not only can we sell you a 
bar of soap in fifteen seconds we can sell you soap 
in a single second’. So all they have to do in news 
media is to show one of our boards and we got 
them! 

 
 

Pjäsernas innehåll och dess utformning av bild och text är konstruerade på ett sätt så att 
de ska kunna förstås av alla människor oavsett språk och kulturell bakgrund.  

 
It’s kind of an Esperanto, you can see in Barcelona where we has visited, you can see 
graffiti and not necessarily understand Spanish or Catalan to know exactly what the 
meaning is. Certain symbols resonate very strongly and out of our experiences after 
travelling so often in Europe, these boards have been made so that it will be very easy for 
somebody who doesn’t speak English to understand what we’re on about.  

Bill Brown är den SCP-medlem som har skrivit flest pjäser. Han anser att det är svårt att 
skriva dem och att de inte kan skrivas på begäran. Han liknar det med en konstnärlig 
process. För att komma förbi svårigheterna med att skriva utgår Brown alltid från ett 
antal teman. Teman eller en röst som enligt Brown borde framföras. Han ser dem som 
svar på situationer som dykt upp, diskussioner som är aktuella, saker som han har läst 
och som gruppen pratat om. Pjäserna är för det mesta nödvändiga svar på händelser. De 
provar först sina performance och man ser väldigt snabbt om en pjäs fungerar eller inte. 
Om människor ignorerar framträdandet och inte kommer fram, ställer frågor och visar 
intresse är det ett misslyckande och pjäsen fungerar inte. De personer som inte visar 
något intresse tror oftast att SCP är politiker och de är inte intresserade av politik eller så 
tror de att de är performanceartister och bara ute efter deras pengar. Men det är, enligt 
Brown, när man förvirrar dessa människor genom att inte uttrycka tydliga definitioner 
på vad som är konst och politik, som man kan få dessa människor intresserade. En 
framgångsrik pjäs har också mycket med synlighet att göra och möjligheten att bryta 
individers rutiner för att väcka deras uppmärksamhet: 

 
There is a real possibility for us standing in a busy street in Time Square or 6th Avenue in 
Greenwich Village or the various places that we’ve performed. In a city of this many people 
who are so inured to exposure, who are so over stimulated, who sees so much nonsense and 
so much noise every day, that we’ll be overlooked. It’s an amazing accomplishment and it 
speaks how hard it is to get this plays the way they are so people come out of that over 
stimulated, jaded and over informed environment and say ‘this is something I’ve never 
seen before’. And to come out of the routine and stop that’s the risk that we constantly 
face. There’s sometimes we’ve done plays, one or two times when we’d realised it just failed, 
nobody is taking any notice. 
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Pjäsen 1984, baserad på George Orwells roman 1984, är den bäst producerade och den 
som har fått mest respons och spridning. Videodokumentationen av den  har visats på 
olika konstinstitutioner, utställningar och i nyhetsinslag och reportage på TV. Lokalt tror 
dock Brown att Ok Officer201 är den mest framgångsrika. I denna går medlemmar i SCP 
från kamera till kamera och hälsar ironiskt på kameran och övertygar operatören om att 
allt är okej och att de är goda laglydiga medborgare genom att hålla upp sina skyltar.  

 
Själv gillar Bill Brown mest det performancetillfälle då 
de bad framför en övervakningskamera utanför St 
Patrick’s Katedralen, en stor katolsk kyrka i New York. 
Pjäsen heter God’s Eyes here on Earth. Den börjar med att 
SCP genom sina skyltar frågar varför det finns kameror 
vid kyrkan och efter detta ber de framför kamerorna 
och pekar mot kamerans position. Denna performance 
är också den som aktivt engagerar flest åskådare. De 
förenar sig i bedjan till kamerorna eller står och pekar 
tydligt var kameran är: 

 
We had done it for over and over again for weeks and weeks and weeks. We began to really 
annoy them and they finally sent out their spies, these two grey guys in grey suits who got 
right up in our faces and took our photographs with a digital camera and went right back 
into the church again. We shook loose the real power, we actually saw, not the NYPD that 
is assigned to the cast the church, we saw the real church police. I went back up to one of 
the guys with one of our flyers and saying ‘you want this!’ and I don’t know what he said 
but it was something like ‘get away from me’ and I said persuading to him ‘this will help 
you identify us” and he took it. That was a way of showing him that ‘it’s nothing you can 
do to me that I haven’t seen before or that I’m afraid of and I don’t care how grey and 
intimidating you are I can still do this’. In a democracy I can still do this.  

 
SCP har rest runt med sina performance, både pjäser och walking tours, i USA och 
Europa. Under en tysklandsturné på tio dagar, åkte tre av SCPs medlemmar till nio olika 
tyska städer. Upplägget brukar se ut på följande sätt, när de kommer till en ny stad träffar 
de någon som känner till det aktuella, och intressanta området. Utifrån detta ritar de en 
karta där de märker ut de olika kamerorna och baserat på denna gör de en performance 
och en walking tour. Senare på kvällen visar de vanligtvis videoinspelat material och 
berättar om SCP. Detta mönster har gruppen även reproducerat i USA. Antal medlemmar 
som är med på turnéerna varierar, men vanligtvis består gruppen av tre personer. I 
England och Tyskland har de varit tre medlemmar, men i Barcelona uppträdde Bill 
Brown ensam. Han säger att det är möjligt att genomföra en performance ensam eftersom 
man i stället för att använda de andra performancartisterna, kan ta hjälp av frivilliga från 
publiken.  
 
Humor är ett mycket viktigt inslag i teatern för SCP, eftersom humor är ett sätt att 
protestera och säga nej, men samtidigt få människor att skratta. Skratt och leenden anser 
även Bill Brown är en av de mest intressanta formerna för inlärning. När han ser sig 
omkring under SCPs uppträdanden och ser att personer ler har han fått den reaktionen 
han vill ha. Genom humorn visar teatern, på ett positivt sätt, att det finns en framtid. 
Enligt Brown är det väldigt få protestgrupper som förlitar sig på humor. Han anser att 
många av dessa är allvarliga, har en mycket hård ton och uttrycker att andra människor 
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borde skämmas för sitt beteende. I stället för att skämma ut människor eller predika för 
dem så vill SCP få folk att skratta, ett sätt att protestera som Brown finner mycket 
användbart, speciellt i den tid vi lever i just nu. Humorn har på så sätt olika roller och 
funktioner och gör att SCP är annorlunda jämfört med många andra protestgrupper: 

 
These are very difficult times to be in this society because people are acting in our names 
in irresponsible ways, criminal ways, cynical ways. And it’s only though humour that we 
are able to get ourselves through some of these experiences and then reach out to other 
people so that they understand too. 

 
Enligt Bill Brown är det en mycket vanlig föreställning att de som protesterar ofta 
hamnar i fysiska konfrontationer med polisen eller hamnar i oberäkneliga slagsmål med 
oskyldiga människor. Han anser att många av de protester som äger rum kan liknas med 
ett nedsläpp som sker mellan de protesterande och polisen. Allmänheten själva finns inte 
med i debatten:  

 
I like to think that we’re not breaking any physical windows, but that we’re breaking ideas. 
And some of what we do has violent ideas /…/ and what we want to do is to break apart 
that face to face confrontation (mellan polisen och demonstranter), so we don’t look like 
protesters even though we are. And there’s no police around so we can talk right to the 
general public and people will talk to us and will sometimes not realise that we are 
demonstrators, some of them who are as anarchist and as extreme as some of the rock 
throwing people. Our energy is mental not physical.   

 
Det är enkelt att säga att performanceuppträdandena är det konstnärliga och Walking 
Tours är någonting annat, men Bill Brown tycker att de Walking Tours, som han ger 
varje söndag, även är en form av performanceuppträdande. På turerna tar han upp 
väldigt allvarliga ämnen, men försöker säga saker som är roliga eller provocerande på ett 
sätt som roar människor. När en polisofficer eller säkerhetsvakt kommer fram och frågar 
vad som försiggår blir detta en del i performanceakten. Brown liknar det vid en stand up-
komedi: 

 
The most successful ones are when people, like the performances, laughs. The performances 
are like comedy routine, because comedy routines are notoriously open to the heckler, 
somebody who doesn’t think the comic is funny and then tries to be funny or interrupt 
the comic and what I like about the Walking tours is it’s a type of performances where a 
heckler can never win. That the heckling like the policeman coming in to the performance, 
that’s what the performances are all about is seeing that this is really happening, it’s not 
rehearsed, it’s actually happening in front of people and it’s dramatic. I’ve never had an 
experience where I’m not been able to convince somebody of what we are talking about. 
Mostly because I will hide more extreme arguments and give them the more acceptable 
ones or I will judge what kind of a person they are to try to get them to at least value the 
idea of the Walking Tour. So I always look forward to people interrupting or heckling. I 
don’t dread it. 
 

Många av de idéer som SCP refererar till härrör från Antonin Artaud. En av dessa idéer 
är att istället för att kameran bara ska få se den slutliga produkten, pjäsen, ska den även 
få se hela den kreativa processen som lett fram till den. Konceptuellt är detta mycket 
intressant enligt Brown, men dramaturgiskt tror han att det antagligen skulle riskera att 
bli väldigt tråkigt. Detta är något som SCP aldrig har genomfört. Små element utav det 
finns dock i andras arbeten. Ett exempel är gruppen i Tempe Arizon. När de gjorde sin 7 
september 2001-performance, så uppträde de framför en webkamera med ett antal tomma 
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blad. När saker började hända så skrev de ett budskap och sen bytte de blad och skrev ett 
nytt budskap. De tänkte ut vad de skulle säga, sen skrev de ner det och presenterade allt 
på en och samma gång.  
 
Bill Brown har studerat dramateorier och litteratur, som högskolestudent och assisterande 
litteraturprofessor. Han tycker att det som är intressant med att kommunicera tyst på en 
scen är att detta placerade SCP mitt i en väldigt livlig debatt som utgjordes inom teatern 
mellan 1890 och 1930. En debatt som, enligt Brown, inkluderade de viktigaste författarna 
under den perioden, som Alfred Jarry och Antonin Artuad. Dessa två reducerade teatern 
till två dimensioner. I Alfred Jarrys pjäser stod personer på scenen med plakat, exempelvis 
med skriften ”jag är ryska armén” , en enda person kunde således symbolisera en grupp på 
tusentals. Antonin Artaud gjorde liknande saker, som att icke-verbalt representera saker 
på scenen. Bill Brown anser därför inte att de har uppfunnit någon ny slags teater, utan 
anser hellre att de har återuppväckt en tidigare död tradition som slutade på 30-talet. 
Genom att förena detta led med övervakningskameror så visar SCP att en, enligt dem, 
uppenbart död tradition har en framtid. Brown tror att när man vanligtvis talar om den 
absurda teater, Theatre Absurd eller om Jarry så talar man bara till universitetsutbildade 
eller till experter på europeisk- eller fransk litteratur. Man förväntar sig inte, säger Brown, 
att det ska dyka upp i en politisk diskussion.  
 
SCP jämförs ofta i olika sammanhang med The Living Theatre, vilka de under senare år 
har börjat samarbeta med. Detta är en jämförelse som de finner väldigt smickrande, men 
enligt SCP själva är The Living Theatre mycket mer extrema än Surveillance Camera 
Players någonsin har varit. The Living Theatre uppträder just nu med en tyst pjäs mot 
dödsstraff på Time Square. SCP har uppträtt med sina tysta pjäser, speciellt med Headline 
News, på Time Square. Ett samarbete verkade oundvikligt, så SCP skrev också ett 
framförande specifikt om dödsstraff. Ämnet kändes relevant för gruppen, eftersom SCP 
anser att det inte är främmande att USA, som har en förkärlek för kameror och TV, så 
småningom kommer att sända direktsända avrättningar på TV. Genom samarbetet kunde 
SCP visa sin respekt för The Living Theatre som förebilder, men det var även ett sätt att 
få The Living Theatre att bli mer moderna, då de, enligt SCP,  inte verkar vara medvetna 
om att deras framförande omringas av kameror. Samarbetet upplevde SCP som mycket 
värdefullt eftersom det som The Living Theatre gjorde runt 1960 är det som SCP gör 
idag.  
 
Situationisterna är ytterligare en grupp som SCP jämförs med och som gruppen själv ser 
sig ha starka kopplingar till: 

 
They are a very big influence on us because they relied upon using pranks, scandals and a 
kind of very dark humour to make very serious points. And there is a great deal to be 
made out of the connections between The Surveillance Camera Players and The 
Situationists because the development of the Surveillance Camera Players comes right out 
from the Situationists. But The Situationists would probably dislike The Surveillance 
Camera Players a great deal in the same way that they didn’t like The Living Theatre. They 
said some terrible things about The Living Theatre in the 1960’s and The Living Theatre 
off course knew that they were being complimented because to even get some remark out 
of these people was a good thing. The thing that we would all discuss if we all sat here, The 
surveillance Camera Players, Judith Malina and the rest of the Living Theatre and The 
Situationists what we would end up arguing about is the media, whether it’s valuable or 
not or just self-defeating to present what we do towards mass media and it would make a 
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great conversation. Because The Living Theatre and The Surveillance Camera Players would 
say ‘yes’, The Situationists would say ‘no’.  
 

SCP väljer performanceplatser utifrån olika förhållanden, det handlar inte enbart om 
kameran utan platsen där kameran finns är av stor betydelse. Att sammanföra platserna 
med vissa element som gör att det blir en väldigt speciell scen. De viktigaste motiven till 
val av performanceplatser att det ska vara enkelt för dem att komma i kontakt med 
människor och kunna göra många förbindelser på samma gång och ge åskådarna så 
många budskap som möjligt. Lokaliseringen prioriteras på flera olika sätt, då det finns 
över 3000 kameror på Manhattan så finns det också 3000 platser att uppträda på.  
 
SCP uppträder ofta vid speciella tillfällen under året, som exempelvis vid vintersolståndet, 
första maj, Halloween eller valdagen. Genom att uppträda på en speciell dag underlättas 
kommunikationen med människor, eftersom de redan vet någonting om dagen utan att 
SCP har varit i kontakt med dem. Det finns till exempel en plats på Manhattan där en 
del utav Berlinmuren visas upp som en skulptur. Denna plats övervakas av 
övervakningskameror, vilket Brown anser vara en plats som kan utnyttjas när som helst, 
eftersom övervakning mycket väl kan associeras till Stasi. På så sätt kan gruppen 
kombinera speciella platser som bevakas av kameror med andra intressanta faktorer, som 
då till exempel 10-årsjubileumet av nedrivningen av Berlinmuren. Kyrkor, federala 
byggnader och offentliga webkameror (vid till exempel Time Square) har även visat sig 
vara perfekta performanceplatser.   
 
De walking tours som SCP erbjuder möjliggör att val av platser hela tiden förnyas, då nya 
kameror hela tiden sätts upp och därmed skapar nya scener för SCP att uppträda på. En 
av de platser som SCP har uppträtt på ett flertal gånger är Times Square mitt på 
Manhattan. En av anledningarna är att människor förväntar sig en show där och att 
framträdandet ofta blir positivt mottaget av publiken. På vissa platser uppträder gruppen 
bara en gång och aldrig mer, på andra framträder de tills de inte längre är välkomna. 
Först då väljer de att gå vidare. De uppträder i stort sett aldrig på platser där det inte 
finns övervakningskameror, förrutom vid ett eller två undantag. Just detta tycker de gör 
dem olik andra vanliga konstgrupper:  

 
One of the things that keep us being different from other standard art groups is that any 
art group could do this in front of false surveillance cameras, dummy ones. You can fill an 
art space full of surveillance cameras and do this and it would be a lot like reality 
television, people playing at reality. We have made it a pretty unconditional request of our 
self that we only perform in front of real surveillance cameras, that we hadn’t sat up that 
are actually for the police or cameras that exist on their own. 

 
Den första International Day of Action Against Surveillance Cameras skedde den 7 september 
2001. Då uppträdde åtta olika grupper i åtta olika länder samtidigt över hela världen och 
speciellt framför webbkameror. Enligt Bill Brown började idén i Tyskland där det finns 
ungefär tio olika antiövervakningskameragrupper. Projektet blev internationellt när New 
York gruppen, SCP, involverades och bidrog med sitt nätverk av liknade grupper. 
Genomförandet var lyckat och nyhetsrapporteringar var stor kring detta. Rapporteringen 
och dess postiva följder för SCP, försvann dock snabbt efter 11 september 2001, bara fyra 
dagar senare. Allt det som SCP jobbat för återgavs väldigt vidlyftigt i media på grund av 
terrorattacken som skedde. En händelse som kom att spela en viktig roll inför den andra 
internationella dagen mot videoövervakning. Året därpå diskuterade gruppen huruvida 
genomförandet av den andra International Day of Action Against Surveillance Cameras 
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skulle genomföras enligt tradition den sjunde september eller om det var mer lämpligt att 
istället fullfölja dagen den 11 september. Eftersom den sjunde september var så nära 
årsdagen av terrorattacken ansåg SCP i New York, att man skulle förena dessa två frågor 
istället för att hålla isär dem. Brown säger att just det faktum att New York gruppen ville 
sammanföra dessa två dagar ledde till stor oenighet bland de grupper som året innan 
samarbetade:  

 
The next year there were fights as to whether the two issues, September 11 and video 
surveillance should be brought together or not. We had it no matter what anybody else 
said, because it seemed perfect, irrefutable perfect timing. So that people followed it in 
different ways. The people in Stockholm were a little put off by it in part that they video 
surveillance hasn’t taking off to the degree that it has here. And people are sensitive about 
appearing callous towards the feelings of the people who were murdered and to their 
families. I engaged in some interesting conversation with the Stockholm group and we 
eventually worked it out. There were a couple of people in Germany and it generated in a 
horrible screaming fight over e-mail, where they said “if you have it on September 11 we 
will block you we will do anything to stop you”. And when they said that, to my mind, as 
an anarchist and as an autonom, the feeling is that I’m certain that I’m going to do it. 
 

SCP var nöjda med beslutet och genomförandet, trots att resultatet inte var lika 
påfallande som året innan. För dem var det av stor betydelse att ha framträdandet just 
den 11 september, eftersom det verkligen visade människor att detta är en fråga som inte 
kommer att försvinna. I efterhand tycker de att det var ett bra beslut, trots att de 
förlorade kontakter i det nätverk som utgörs av liknande grupper i Europa. De anser 
dock att allt detta gjorde dem starkare som grupp:  

 
We’re not gonna be distracted no matter what else happen whether it’s gonna be the Twin 
Towers falling down or Afghanistan or now Iraq or now something multimillion dollar 
piece of space junk falling out of the sky. No matter what it is we’re not gonna be 
distracted. This is the issue we’ve chosen and we’re gonna stay on it /…/ one of the things 
that make us anarchist and not traditional leftist is that we don’t care whether there is a big 
group around us or not, we’ll just wanna be around people that we like. We don’t have to 
feel like we’re a part of a big mass movement were everybody agrees, that’s traditionally 
leftists. So if these people wanted to leave the collective as it were because we weren’t all 
together that’s fine. To our minds that’s what happens when you’re dealing with anarchists 
or autonomist groups, people has different likes and dislikes and they come and go just 
like friends. 

 
SCP har medvetet gjort det svårt att bestämma om deras verksamhet är konst eller politik. 
Om de definierade sig som en konstnärsgrupp skulle det vara betydligt lättare för dem att 
erhålla bidrag, eftersom detta ges till konstgrupper men inte till grupper med politisk 
anknytning. Brown förstår om personer ser gruppen både som politisk och konstnärlig, 
men att han tror att gruppens verksamhet förstås bäst om gruppen ses som politisk. 
Samtidigt försöker SCP blanda ihop dessa två områden så mycket som möjligt för att 
skapa en ny tredje form för kommunikation.  

 
Brown anser inte att den estetiska kvalitén i SCPs verksamhet skulle vara underordnat 
budskapet utan att de bör ha lika stort värde i den mån det är möjligt. Som exempel på 
att budskapet ibland har sina egna dramatiska eller estiska kvalitéer, nämner han pjäsen 
Gods Eyes on Earth. I denna är själva budskapet att man ska ta ner kamerorna och att det 
estiska innehållet är den bedjande delen. Han menar att om man sammanför dessa två 
element kan man inte riktigt avgöra vad som är konst eller vad som är det politiska i det. 
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De är sammanfogade på ett sätt som gör det svårt att säga vad som ska prioriteras. Det 
går enligt honom inte säga vad som är viktigast eftersom de olika delarna måste tävla om 
uppmärksamheten, en tävlan om dominans men alltid med en antydan om att de är lika 
starka. Om deras performance enbart vore konst eller enbart politik tror han att det 
skulle vara alltför lätt att ignorera dem:  

 
What makes this something worth talking about after all these years is the connection 
between arts and politics. And if it wasn’t connected like that the art part of it would get 
boring because the novelty is worn off and politics would be superficial and then it would 
be exhausted within a year or two and it’s been almost seven years now. And as I keep 
telling the people in the group that this is just started and from the way I judge what’s 
happening in American history we’ll be able to keep doing this for as long as we want. And 
that constantly making it bigger and more interesting and that’s paradoxical because we 
want it to be smaller and smaller, have the cameras taken down so we can find something 
else to do. But this is gonna remain of interest for years. 
 

Det finns en växande rörelse som kallas för culture jammer’s, kulturstörare, som till 
exempel hackers och aktivister. Precis som Surveillance Camera Players så för många av 
dessa grupper samman konst och politik. Brown anser emellertid att när de gör detta så 
tänker de enbart på politik i termer som kooperation, handelsvaror och affärer, de tänker 
inte på att politik är regeringen, staten, polisen och militären. Dessa grupper talar 
egentligen om konst som endast en vara och de kämpar bara mot handel, men de kämpar 
inte mot arméer, krig och polisen:  

 
When we bring politics together and art we try not to forget that politics is about 
governments, not just about WTO or the World Bank or Starbucks or Nike, these are all 
evil players, players that do evil things. But even though we mix arts and politics we always 
stick to talk about the police and the government. And that’s to remind people, that’s 
where we think that the big risk is.  

 
Människors reaktioner på det SCP gör beror på vad det är de ser. Reaktionerna mot 
Walking Tours och kartorna är uppskattade och gruppen har aldrig upplevt något 
motstånd eller protester gentemot rundturerna. De upplever att människor uppskattar det 
arbete som ligger bakom rundturerna och idéen om att de är till för att sprida 
information och upplysa människor om kameraövervakningssituationen. Uppträdandena 
är de som framkallar varierande reaktioner, på grund av att uppträdandena är gjorda för 
att beröra olika känsliga områden. Vissa av uppträdandena som SCP framför chockerar 
människor, andra upplevs som roliga och vissa förstår inte åskådarna. Gensvaren är 
många och varierande:  

 
We find out who were working against us immediately, and that’s why in many ways The 
Surveillance Camera Players almost didn’t get off the ground, because our performance was 
so successful, meaning that the NYC police department stopped us midway through the 
play and wouldn’t let us go on with it. And I have to say that ever since then they have 
been let’s say unsympathetic and that for the first couple of years anytime that we would 
perform the NYPD would shoe up in great numbers to make sure that what we did didn’t 
get out of hand, this reached one day to a comic point in December 14 of 2000 when I was 
the only performer and there were 14 police officers assigned to keep track of ME which 
was obviously a vast of resources.   

 
Polisen har på senare tid tagit några steg tillbaka och de tillkännager inte längre sin 
närvaro. 
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Under uppträdanden och Walking Tours händer det att poliser kommer fram, publiken 
reagerar då ofta med att försvara SCP. De kan till och med bli arga på polisen, vilket 
Brown tror beror på att de inte kommunicerar så ofta med poliser. Själv anser han att det 
bästa sättet är bemöta poliser och vakter är att hålla sig fullständigt lugn, eftersom Brown 
anser att då man inte har gjort något fel har man inget att frukta:  

 
So some people will get all riled up when they see a cop talking to us. I can’t wait for those 
moments because I’ve been working years to develop the cool to just say to an officer ‘I 
have total confidence in myself to explain myself and for you to understand’. So people 
will not understand that, that’s why I said that the best part of the play is when the 
guard/cop come up and you see what’s gonna happen now. 

 
När SCP framför teaterstycken som till exempel Headline 
News, som imiterar CNN eller andra nyhetskanaler, så 
förstår åskådarna det direkt. Brown tror att det beror på 
att folket är vana vid begreppet. Det som är bra och 
effektivt med att göra sådana teaterstycken, säger Brown, är 
att plakaten kan återanvändas om och om igen. Plakatet 
som exempelvis gjordes 1999, som ursprungligen hör ihop 
med bombningarna i Kosovo, föreställer en tecknad bild 
på en USA-ägd bomb som släpps på människor. Detta 
visade gruppen upp som ett nyhetsinslag, som en 
världsnyhet och plakatet har sedan dess förblivibt eständigt 
och värdefullt då det fortfarande idag är aktuellt. När 
åskådare ser performance som det ovannämnda exemplet 
så förstår de det rätt snabbt, säger Brown. Det händer även 
att åskådare  

blir förvirrade, till exempel om gruppen står framför en övervakningskamera utanför en 
kyrka och ber mot kameran och låtsas att den är Gud. Det har då hänt att åskådare tycker 
att SCP förolämpar deras religion.  
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Walking tours – en upplevelse av ett konstnärligt och politisk 
förmedlande  
Denna del av undersökningen grundar sig på fyra olika deltagande observationer av 
Surveillance Camera Outdoor Walking Tour’s på Manhattan under perioden 19/1 – 23/2 
2003. Alla turer anfördes av SCP’s talesman Bill Brown och de fyra olika platserna för 
dessa var Harlem, Cityhall, Chelsea och United Nations.  
 
SCP’s Walking Tours äger rum varje söndag, med ett fåtal undantag, exakt klockan 14.00. 
Det finns åtta till nio olika turer och var den aktuella platsen är för veckan står på SCP’s 
webbsida samt går att avlyssna på deras telefonsvarare. SCP annonserar också under 
rubriken Open City i Village Voice, en gratis veckotidning, som utkommer varje onsdag i 
New York och ibland även i Time Out New York. Mötesplatsen för turerna är alltid under 
en övervakningskamera, oftast en andragenerationens kamera  202 som folk för det mesta 
inte känner igen som en övervakningskamera. 
 
Bill Brown börjar samtliga turer med att berätta om hur och varför han började med 
Walking Tours. Han poängterar att det viktigaste med dessa turer är att visa och lära de 
som kommer till turerna, indirekt ortsbefolkningen, om övervakningskamerornas syften 
och hur de har eller kan missbrukas. Han säger att det är viktigt att människor känner till 
var det finns kameror, att allmänheten vet hur dessa kameror ser ut och används. Brown 
härrör alltid denna samhällsutveckling till ”Giuliani-effekten”203 och ”september 11-
effekten”204 och att New Yorkbor och övriga amerikaner bör vara uppmärksamma på vad 
som håller på att hända. Han betonar ofta att han varken sympatiserar med det 
polismästare Howard Safir eller före detta borgmästare Rudolph Giuliani åstadkommit 
gällande övervakningspolitiken i New York. Brown berättar hur många kameror han har 
sett på Manhattan och varför han inte kan räkna alla kameror som finns. Att vissa polis- 
och privata kameror är mindre synliga för allmänheten och därför väldigt svåra att 
upptäcka. Alla deltagare får varsin handgjord karta över området där turen äger rum. På 
kartan har Brown märkt ut de kameror han eller ACLU upptäckt. C på kartan står för 
”city” och innebär att en kamera märkt så ägs av polisen, brandkåren eller någon annan 
stadsinstitution. P står för ”private” och dessa kameror ägs av privata företag och 
privatpersoner. S står för kameror som ägs av staten och M är kameror som styrs med 
hjälp av mikrovågor för direktsänd och mobil videoupptagning och de ägs av New York 
Police Department. Kartan används inte under själva rundturen med Brown, utan är till 
för att deltagarna själva efter turen ska kunna hitta och se kamerorna, lära sig känna igen 
dem och var de kan förekomma. De kameror Brown visar under turerna är ofta av ett 
symboliskt, historiskt eller teknologiskt intresse. Symboliskt laddade kameror kan vara 
sådana som, enligt Brown, sitter monterade vid känsliga platser, som när en kamera är 
omotiverad riktad åt ett visst håll enbart för att övervaka människor på en särskild plats. 
Det kan även vara kameror som är placerade på byggnader tillhörande institutioner med 
stort inflytande och makt i samhället. Brown beskriver övervakningskamerornas 

                                                                 
202 Bill Brown kallar de övervakningskameror som installerades efter de första riktiga kamerorna för 
andragenerationens kameror. Just därför att de kom som den andra omgången. Dessa kameror ser ut som 
gatlyktor och är därför svåra att känna igen som ”vanliga” övervakningskameror.  
203 Rudolph Giuliani startade, under sin mandatperiod som New Yorks borgmästare, det som kom att kallas 
för The War on Drugs. Genom att bland annat installera tusentals övervakningskameror skulle han och 
polismästare Howard Safir, få bort all drog- och sexhandel plus annan brottslighet på Manhattan. 
204 Efter terrorattackerna den 11 september 2001 i New York, installerades ytterligare en mängd 
övervakningskameror, men den här gången var de mer tekniskt utvecklade och svårare för gemeneman att 
upptäcka. Denna ökning av kameraanvändningen kallar Brown, The September 11-effect och han påstår att 
detta har precis startat, att det är långt ifrån färdigmonterat ännu.  
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utveckling genom att visa olika generationers kameror, han kallar dessa för första-, andra- 
och tredje generationens kameror. Det historiska värdet kan ligga i den tidigare 
användningen av teknologin, där kamerorna han visar ofta har använts för militära 
ändamål. Den nutida och framtida användningen och utvecklingen av kamerateknologin 
åskådliggör Brown genom att visa kameror som för allmänheten är näst intill omöjliga 
att upptäcka. Han konkretiserar detta också genom att berätta om samtida händelser och 
fall där kameraövervakningen, enligt honom, har missbrukats. De flesta exempel som han 
ger handlar om olika rättsfall i Amerika som stöder hans teorier eller som visar att det 
finns de som har drabbats av övervakningskamerornas privatlivskränkande effekter.      

 
Brown improviserar turerna till en viss del. Efter det inledande talet, om Surveillance 
Camera Players och om anledningarna till dessa turer, känner han av dagens grupp och 
styr turen efter deras intressen, eller vad han tror är deras intressen. Efter inledningen, 
innan Brown tar gruppen vidare i turen, får deltagarna alltid en chans att ställa frågor till 
honom. På så vis får Brown en uppfattning om de olika människorna i gruppen och kan 
därefter anpassa sig efter dem. Detta påverkar hur mycket han väljer att berätta och hur 
mycket han kommer att bjuda på sig själv. För Brown spelar det ingen roll om det är en 
eller 20 deltagare på en Walking Tour, huvudsaken är att deltagarna är aktiva, intresserade 
och inte där för att spionera. Ibland händer det att folk kommer in i turen efter att den 
redan påbörjats. Brown blir då en aning reserverad och väljer att inte svara för utförligt 
och direkt på frågor som kan komma från en sent anländ åhörare. Detta för att han inte 
vet vad det är för en människa och för att han inte vill att någon som kommer sent ska 
kunna avbryta turen/föreställningen när den redan har påbörjats. Han erbjuder dock de 
sena åhörarna kartor och en redogörelse om det han redan har berättat, efter turen. Vid 
ett tillfälle då detta hände var vid turen runt City Hall. Turen hade påbörjats av Brown 
och han hade precis sagt hela inledningen och deltagare hade börjat ställa frågor. En ung 
universitetsreporter infinner sig och ställer sig bredvid Brown. Han håller sin lilla 
inspelningsapparat under näsan på Brown och börjar ställa frågor om gruppen och 
turerna, det vill säga information som Brown redan har berättat. Brown säger till honom 
i förbifarten att han kan uppdatera honom efter turen avslutats. Brown är märkbart 
irriterad och går vidare med gruppen, med reportens mikrofon framför ansiktet. 
Reporten börjar då även prata med deltagarna i turen, vilket Brown blir påtagligt störd 
av. Efter en stund vikar så reporten av och Brown är inte sen med att uttrycka sin lättnad 
över att ”that mosquito” lämnat gruppen. Ett annat exempel och som är mer tydligt då 
det gäller Browns reservation och integritet är under samma tur, då en storväxt civilklädd 
man kommer fram och frågar med brytning, vad samhället skulle göra utan kamerorna. 
Han frågar Brown vilka alternativ det finns. Vid detta tillfälle syns det att Brown blir 
osäker på mannens plötsliga inhopp i gruppen och hans snabba frågor. Brown svarar 
dock lugnt och behärskat på mannens fråga, utan att uttrycka sig med hjälp av 
rättsfallsexempel eller teatermanéer. Brown berättade sen efter turen att just den mannen 
gjort honom lite osäker då han anade att han kanske var där som civilklädd polis.  
 
På alla fyra Walking Tours har någon form av inspelning ägt rum. Vid två tillfällen har 
en radioreporter från en oberoende radiokanal i New York varit med och tagit upp ljud 
till ett reportage. Vid turen i Harlem deltog en äldre gatuförsäljare som filmade turen för 
att sedan sända den på en kabelkanal och för att sälja videokopior av den på 125 gatan i 
Harlem. På den turen deltog även två unga dokumentärfilmare som intresserade sig för 
hur miljön i Harlem förändrats under de senaste åren. De valde dock att inte filma vid 
det tillfället. En fransk tidningsreporter deltog under rundvandringen i kvarteren kring 
FN.  



 55 

 
Publiken har varierat mycket, från lokalbefolkning, turister, journalister, PR-intressenter, 
anarkister och studenter. Det har även varit mycket blandat då det gäller åldrar, kön, 
stilar och nationalitet på deltagarna.  
 
Det utmärkande med turen i Harlem var att deltagarna kom från det området. Många 
frågor som kom upp till diskussion hade med Harlem att göra och handlade inte så 
mycket om resten av Manhattan. Det diskuterades varför myndigheterna väljer att sätta 
upp kameror just i det området, varför de förändrar stadsbilden och vad som kommer att 
hända med alla gatuförsäljare när kameror satts upp för att identifiera dem. Under de tre 
andra turerna har frågorna från deltagarna varit mer allmänna och berört hela 
Manhattan och USAs politik då det gäller övervakning. Turen vid Cityhall handlade 
mycket om hur kamerorna strider mot det fjärde, amerikanska tillägget205. På FN-turen 
låg fokus på hur många kameror som ambassaderna sätter upp och att det inte är tillåtet 
att verka misstänksam i närheten av dem. Här fick man bland annat inte filma för 
vakterna. Chelsea turen handlade mycket om kameror vid anonyma hus. Kameror som 
sitter tätt efter varandra vid byggnader, som inte upplyser om vilken form av verksamhet 
som försiggår där.  
 
Alla SCP’s Walking Tours sker överhuvudtaget i områden där övervakningskamerorna 
utmärker sig på ett speciellt sätt. Under turen i Harlem påpekar Brown noga de äldre  
kamerornas ursprung från amerikanska armén. Han avslutar ofta turerna vid ett större 
hus eller byggnad som har en särskild betydelse för området eller för staden.  
 
Det som kännetecknar alla fyra turerna är Browns önskan om att en eller ett par vakter 
ska komma ut och ifrågasätta vad Brown och de övriga deltagarna har för sig. Dyker det 
dock inte upp någon vakt berättar Brown gärna om andra tillfällen då detta har hänt och 
hur han då har hanterat situationen. Brown vill inte bråka eller argumentera häftigt med 
vakterna eller polisen. Han hanterar dem mycket behärskat. När en vakt från State Office 
Building i Harlem kommit ut två gånger för att säga åt Brown och hans 
rundtursdeltagare att lämna området, förklarar Brown lugnt och sansat att han precis var 
på väg att gå därifrån. Liknande historier har han från alla sina turer. Han berättar bland 
annat om studenter som filmat utanför ambassader från mellanöstern, som blivit 
tillfrågade av vakter om de har filmat deras byggnad. På sådana frågor svara Brown alltid: 
”nej det har vi inte” och går sedan vidare med gruppen. På så vis undviker han bråk och 
onödigt argumenterade med dem som, enligt honom, bara är anställda för att göra sitt 
jobb. Brown poängterar vid flera tillfällen att det inte är vakterna han tycker illa om utan 
de som anställer dem och som bestämmer var kamerorna ska installeras. Ibland får man 
dock, som deltagare till fyra olika Walking Tours, ett intryck av att det är väldigt sällan 
som detta händer. Att Brown gärna berättar upprepade gånger om de få tillfällen, då detta 
faktiskt har inträffat. Han berättade vid ett tillfälle att det hände lite då och då, att poliser 
brukade delta på turerna strax efter terrorattacken. Att poliserna var mycket aktiva och 
delade med sig av sina kunskaper om var kamerorna fanns. På en annan Walking Tour 
visade det sig emellertid att detta inträffat endast en gång och då handlade det om en 
polisman som kom fram till gruppen. Det han ville var att få bort gruppen, genom att, 

                                                                 
205 The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable 
searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, 
supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or 
things to be seized. 
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enligt Brown, låtsas peka på en kamera långt bort i ingenstans och säga: ”Have you seen 
that camera over there?” Under FN-turen berättade han om allér fulla med 
övervakningskameror och om mystiska ambassader, där man inte fick filma. Enligt 
Brown är det inte tillåtet att filma utanför Kuwaitiska och Turkiska ambassaden, vilka 
ligger nära varandra och som turen gick förbi. Han uttryckte att det var bäst att vi 
plockade undan kameran, när vi gick i de kvarteren. I efterhand finner vi det märkligt då 
inga skyltar om förbud eller annan information om detta fanns synligt.  

 
Aktivt deltagande publik är, som nämnts ovan, viktigt för att Brown ska kunna hålla 
igång sina turer, bjuda på sig själv och dela med sig av all den fakta och kunskap han har 
om detta område. Han låter publiken komma till tals ofta, men vill gärna styra samtalet 
så att det inte blir ett samtal mellan deltagarna utan att samtalet hela tiden förs med 
Brown som utgångspunkt. Alla i publiken får lika mycket uppmärksamhet då han hela 
tiden vänder sig runt och möter allas blickar, ett sätt att kommunicera, se så att alla 
förstår och engagera både sig själv och publiken.  
 
De olika turerna har alla olika former av performanceinslag. Exemplvis, under turen vid 
City Hall, då han tar upp sin lagbok ur sin slitna ryggsäck och läser högt och tydligt upp 
det Fjärde tillägget under en övervakningskamera. Hans minspel, gester och sätt att tala 
blir teatraliskt. I Harlem imiterade han Robocop, genom att snurra runt några varv på 
foten under en kamera. Detta för att illustrera att en polis eller vakt aldrig kan vrida på 
sina huvuden i 360 grader som de nyare kamerorna kan. Han vinkar, grimaserar och ger 
kommentarer direkt riktade upp till kamerorna och uppmanar ibland skämtsamt 
deltagarna att göra likadant. Vid CityHall och Chelseaturen klistrar Brown upp 
egentillverkade klistermärken på lyktstolparna där övervakningskameror sitter monterade. 
Klistermärket säger Beware You Are Being Watched  Surveillance Camera Notice206. Ibland 
pekar han plötsligt åt något håll och utbrister att han precis sett en ny kamera, som inte 
finns med på kartan. Publiken engageras och försöker urskilja vad det är Brown har 
upptäckt. Gruppens blickar riktas uppåt, vilket skapar uppmärksamhet bland de 
människor som rör sig i området, som även de börjat titta upp mot stolpar och hus.   
 
Han beskriver gärna de stora, äldre övervakningskamerorna med ord som ”monsters” 
eller ”dinosaurs”. Vi får uppfattningen att deltagarna ofta uppfattar Brown som en expert 
på övervakningskameraanvändandet, då de ofta ställer frågor gällande politiska beslut, 
lagfrågor och den tekniska funktionen. Bill Brown har alltid svar på frågorna, med några 
få undantag, och svaren ifrågasätts sällan. En anledning till detta tror vi beror på att 
Brown ofta belyser sina svar med exempel hämtade från verkligheten. Dessa exempel är, 
för de flesta deltagarna, välkända rättsfall och händelser centrerade kring USA och 
speciellt New York och behandlar främst individer som råkat ut för övervakningens 
konsekvenser. Brown berättar att han finner den mesta informationen via Google.com 
och en kontinuerlig kontakt med olika kunniga personer inom ämnet.  
 
Journalister, reportrar och andra som är intresserade och vill veta mer får ofta en 
pratstund efter att själva turen är avslutad. Alla turer vi deltog i avrundade Brown med, 
att över en kopp kaffe på ett närbeläget fik, fortsätta diskussionen eller att ge intervjuer.  
 
En sammanfattning av vår egen upplevelse av de deltagande observationerna är att SCP’s 
walking tours är underhållande, intensiva, informationsrika och engagerande. Det 
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problematiska med turerna är enligt oss att Bill Brown framstår som den enda experten 
då ingen direkt ifrågasätter de fakta han presenterar eller uttrycker någon motsatt åsikt. 
Detta tror vi kan ha att göra med att Bill Brown som person är auktoritär och 
dominerande, men på ett positivt och karismatiskt sätt. Detta bidrar till att man som 
åskådare lätt följer med i Browns jargong och låter sig underhållas.     

 

The Surveillance Camera Players’ representation i 
tidningsmedia 
Undersökningen som följer nedan bygger på ett åttiotal lästa artiklar om Surveillance 
Camera Players och deras verksamhet. De exemplen som ges och diskuteras är emellertid 
åtta utvalda artiklar från åtta olika tidningar. Urvalet är baserat på artiklarnas olika 
publiceringsplatser och är inte utvalda efter några andra kriterier. Artiklarna kommer 
från etablerade dagstidningar som New York Times och Daily News och mer specialiserade 
tidningar som DPICT och City Search. Detta i syfte att representera tidningsmedias sätt att 
framställa SCP’s politiska och konstnärliga verksamhet.  
 
Det som framför allt är utmärkande för nästan alla artiklar om Surveillance Camera 
Players är att det är Bill Brown som intervjuats och att artikelförfattarna ofta citerar 
kraftfulla och längre uttalanden. Bill Browns röst och åsikter får stort utrymme. 
Författarna själva tar väldigt sällan ställning till hur de uppfattar Brown och SCP’s 
verksamheter. På så vis blir det läsaren själv som får ta ställning och ifrågasätta. Vad som 
även betecknar dessa åttiotal tidningsartiklar, som legat till grund för urvalet, är att de är 
förhållandevis lika varandra. De har olika ingångar till ämnet, men i huvudsak redogör 
de kortfattat för gruppens grundande, verksamhet, utförande och ibland för rådande 
övervakningssituation. Oftast är det själva budskapet som artiklarna koncentrerar sig på 
och pjäserna nämns endast som en del av deras sätt att uttrycka sig. SCP’s tidigare pjäser 
redogörs inte för på samma sätt som de SCP nu framför. Det går oftast att läsa att SCP 
bearbetat Orwells 1984, Alfred Jarrys Ubu Roi, Beckets Waiting for Godot utan att gå in 
vidare på handling och omarbetning av pjäsen. Om artikeln berör de senaste pjäserna, så 
beskrivs de mer ingående.  
 
Även om SCP har funnits sedan 1996 och artiklarna som är utvalda till denna 
undersökning är skrivna tidigast 1999, så beskrivs gruppen och deras verksamhet i de 
flesta artiklarna som om det är för första gången något publicerats om dem. Läsaren får 
en känsla av att detta är något helt nytt. 
 
Artiklarna som valts ut, för analysen om SCP’s representation i tidningsmedia, är som 
tidigare nämnts mycket lika. Det som dock skiljer artiklarna från varandra är deras olika 
sätt att ge en ingång till och en kontext till Surveillance Camera Players. Vissa av 
artiklarna betonar det konstnärliga och eller det politiska, det underhållande, 
förhållandet mellan praktik och teori, rådande övervakningssituation, internationell och 
nationell säkerhet. Några av de analyserade artiklarnas titlar visar på just detta:  

 
5,000 more reasons to look over your shoulder.207, Homeland Scrutiny.208, Just Watch 
Them – The Surveillance Camera Players Have Something to Say. And It’s Written on 

                                                                 
207 Shaffrey, Ted, “On tour in New York: 5000 more reasons to look over your shoulder”. Associated Press 
Writer, posted to AP Wire, New York (25/7-2002) 
208 Gunn, Angela, “Homeland Scrutiny”. Time Out New York nr 5-12 (september 2002) 
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Giant Cardboard Sheets.209 Anarchistic art of the Surveillance Camera Players.210 Actors 
ham it up for security cams.211 The Revolution Will Be Televised.212 Between Theory and 
Practice: The Surveillance Camera Players.213 

 
I samtliga åtta artiklar går att läsa en kortare eller längre beskrivningen av gruppen. Det 
är när journalisterna själva försöker beskriva gruppen och dess verksamhet som 
definitionerna skiljer sig åt, blir osäkra, frågande och i de flesta fall antingen betonar 
konst eller politik.:  

 
..part performance artist, part privacy advocate214, Protest or Oddball theatre /…/ a troupe 
of guerilla actors and pranksters who have a big problem with Big Brother and the 
proliferation of video cameras and web cameras in public places215, wage guerilla theater216 
eller situationist-inspired217. 

 
Anledningen till att författarna låter Browns talan vara så dominant i artiklarna kan ha 
att göra med att de har problem med att kategorisera honom och verksamheten då de har 
svårt att avgöra om de är konstnärer, demonstranter, skådespelare eller anarkister. I 
framför allt två tidningsartiklar ställs just frågan gällande SCP’s egen definition av 
verksamheten, om den är politisk eller konstnärlig. I en artikel av David Brittain, som 
publicerades i tidningen DPICT: The New Magazine of Camera Culture, tydliggörs just 
detta. Brittain, som i artikeln kallar Bill Brown ”Little Billy not to be Bored”, har svårt 
att definiera gruppen och ber Brown förklara om det SCP gör är mer protest än 
performance. Brown svarar att båda delarna i deras aktiviteter är lika viktiga, att deras 
performance är protest och tvärtom. Brittain är fortfarande inte helt nöjd med svaret och 
frågar ”Are you artists as activists or activists as artists?”218 Detta visar på svårigheten och 
behovet hos journalister och reportrar att få en tydlig definition av gruppen. Faktum är 
emellertid att SCP jämförs på olika sätt med den Situationistiska konströrelsen i flertalet 
av artiklarna. Antingen är det artikelförfattaren själv som betonar den likheten, men på 
vilken grund, egen information eller uttalanden från Bill Brown, är svårt att avgöra, eller 
så citeras Brown där han själv hävdar denna likhet. Endast i två artiklar hänvisas till 
ytterligare konstteoretiker och –riktningar. Jessica Branch är den enda av författarna som 
hänvisar till konstnärer som använder sig av övervaknings-teknologi, exempelvis Julia 
Scher. Hon menar att SCP’s konstnärliga taktik och agerande placerar dem inom 
”övervakningskonstens” ramar.  
 
Det är mycket sällan journalisterna gör paralleller till samtida politikiska verksamheter 
och –händelser. I  två artiklar tas dock terrorattacken den 11 september upp, antingen 
som ingång till ämnet eller för att visa på SCP’s syn på situationen och deras val att efter 
denna händelse fortsätta verksamheten.  

                                                                 
209 Davidson, Sean, “Just watch Them – The Surveillance Camera Players Have Something to Say And It’s 
Written on Giant Cardboard Sheets”. Famous: Canada’s Entertainment Lifestyle Magazine (februari 2002) 
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Alla artiklar innehåller som tidigare nämnts någon form av citat från Bill Brown. Två är 
uppbyggda så att man får artikelförfattarens fråga och längre svar från Brown genom 
nästan hela artikeln. Övriga har en mer refererande form där citaten enbart få belysa det 
som står eller för att ge artikeln den ton som författaren anser är karakteristisk för Brown 
och SCP. Vad som är karakteristisk varierar dock beroende av författare och artikel. 
Anarkism är ett ord som förekommer i alla åtta artiklar men betonas i olika grad. Man 
beskriver gärna att SCP möter motstånd från polisen och hur de besvarar detta. I Jessica 
Branch artikel ”The Revolution Will Be Televised” framställs och understryks SCP’s 
verksamhet framförallt som anarkistisk och provocerande. Branch tar i en del upp 
övervakningskameror i syfte för att förhindra brott och möjliggöra allmän säkerhet. Detta 
låter hon besvaras av följande citat från Brown: ”I’d rather be robbed with a handgun 
than be watched.”219 Brown har även citerats på följande sätt: ”pissing on established 
figures” 220, ”Are you reading my lips as I say fuck you?”221, ”Rudolph Giuliani, an 
authoritarian prick.” 222 
I artikeln ”Between Theory and Practice: The Surveillance Camera Players” är det 
kännetecknande att Bill Brown innehar en stor intellektuell kunskap. Artikeln berör både 
historisk och samtida politik och konst. Artikelförfattaren själv försöker inte kategorisera 
varken Brown eller SCP’s verksamhet, Browns egna svar blir definitionerna.223 
 
I samtliga artiklar har man ingen beskrivning av Bill Browns sätt att agera, prata eller 
röra sig. Detta kan givetvis ha att göra med att man har gjort intervjuer via email, telefon 
eller enbart utgått från redan existerande skriftligt material. Men genom avsaknaden av 
just detta och mot bakgrund av SCP’s och Browns utåtriktade politiska verksamhet och 
performancegestaltande måste man ifrågasätta flera av artiklarna. En stor del av SCP’s 
information bygger på humor, satir och provokation. Citaten som valts har ibland en 
skämtsam, ironisk och teatralisk ton, vilken är utmärkande för bland annat de Walking 
Tours som Brown ger. Dock betonas inte denna ton och ges inget direkt sammanhang i 
närliggande artikeltext. Brown och SCP förstås således utifrån mycket begränsad 
information i form av konkreta fakta, exempelvis gruppens bildande, och få citat som 
valts av artikelförfattaren av en eller flera anledningar.   
 
Nästan alla författare väljer att avsluta sin artikel med att citera Brown. Även de artiklar 
som hållit en relativt neutral ton avslutas ofta med ett mer provokativt citat:  

 
The logic of surveillance cameras is like cancer. They have to spread. And eventually, you 
have to each every inch of the city, or you have to find a different solution. 224 
 
This one is predatory, raptor-like. It epitomizes what is even the aggressive language of 
cameras –you shoot something, you capture something. 225 
 
I’m not sure plays are the appropriate response, but all we have are plays and signs. The 
police have everything else. 226 
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The Berlin Wall gets taken down in one particular place and gets rebuilt all over the 
planet.227 

 
Övergripande för de åtta tidningsartiklarna är att en majoritet av dem inte tar ställning 
för eller mot det SCP och Brown uttrycker. Endast i ”Between Theory and Practice: The 
Surveillance Camera Players” tar författaren ställning genom att direkt poängtera sin 
positiva inställning till gruppens verksamhet både ur ett politiskt och konstnärligt 
perspektiv. Annars är författarna på gränsen till osynliga då de inte kommenterar eller 
försöker problematisera ämnet. Bara en artikel försöker frågasätta SCP. ”On tour in New 
York: 5000 more reasons to look over your shoulder”, är den artikel som låter andra 
personer komma till tals, dels chefen för ett stort kameratillverknings företag och dels en 
högt uppsatt representant från NYCLU. Dessa inlägg är dock mycket korta och har 
varierande betydelse för den övriga artikeln. 
 
För övrigt är författarna försiktiga med värderande ord. Ordet seriöst förekommer dock i 
flera artiklar och då alltid med citationstecken runt, oavsett om det är Brown som citeras 
eller om det står i en mer refererande del. Det står alltid i sammanhang då SCP’s 
verksamhet och utveckling diskuteras och det är osäkert om citationstecknen visar på 
journalistens skeptiska inställning eller om Brown själv betonar gruppens seriositet.  

 
Några texter använder sig av benämningen paranoid som ett slags ifrågasättande eller som 
ett mer humoristiskt inslag. Journalisten Sean Davidson är till en början ganska tveksam i 
sin artikel till SCP, deras budskap och verksamhet, men är mot slutet mer positivt 
inställd. Han skriver: 

 
So maybe they have a point about privacy and anonymity. And yes, they’ve got a sense of 
humor. But aren’t they also a little paranoid?  

 
Han låter Bill Brown besvara detta med ett citat, vilket avslutar artikeln:  
 

the people who so distrust the American or Canadian public that they want to have 
cameras everywhere. That’s paranoid.228 

 
Gruppens representation i tidningsmedia kännetecknas framför allt av att SCP beskrivs 
som något nytt och intressant, men framförallt som en rolig och annorlunda företeelse. 
Övergripande känns dock artiklarnas representation väldigt homogen trots att man 
försökt diskutera gruppen utifrån olika ingångar och kontexter. Representationen av Bill 
Brown varierar emellertid mer, det känns som om journalisten själv har kategoriserat 
honom som person, exempelvis som anarkist, expert, skådespelare eller skämtare, vilket 
har färgat hela artikeln. Artiklarnas enhetlighet kan ha att göra med, som tidigare 
nämnts, att gruppen framställs som något helt nytt, något som det tidigare inte har 
publicerats något om. Detta kan ha betydelse för SCP, då de i media inte framstår som 
något som är etablerat och känt och att deras aktuella verksamhet inte beskrivs 
utförligare. Bilden av dem begränsas, trots att en viss bakgrund ges, till att det är något 
som enbart är nu, inte som något som har funnits, varit aktuellt länge eller något som 
kommer fortsätta.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Det vi finner gemensamt för uppsatsens två teoretiska fält, övervakning och 
samhällsmedveten konst, är disciplin. I det första området beskrivs hur disciplinära 
metoder har etablerats, vilket har bidragit till skapandet av ett kontrollerande samhälle. I 
det senare fältet handlar det om hur dessa disciplinära förhållningssätt utmanas och 
eventuellt förändras genom konstnärligt motstånd. Vi kommer här nedan diskutera våra 
frågeställningar utifrån detta perspektiv.  
 
David Lyon betonar övervakningens sociologiska karaktär, att den är socialt formad och 
innebär social påverkan, och menar att den är en betydande faktor då vi försöker inrätta 
en samhällsordning. Enligt honom får samhällsmedborgaren anpassa sig efter sociala 
normer då de moderna samhällsinstitutionerna använder sig av disciplinära praktiker. 
Dessa praktiker ger en försäkran om att det sociala mönstret efterföljs på ett regelbundet 
utstakat sätt. Denna inneboende vilja att organisera, strukturera och att ha överblick har 
enligt Foucault varit grunden för uppkomsten av det disciplinära samhället. 
Övervakningen och således disciplinen är idag inte beroende av specifika personer eller 
institutioner och är genom modern teknologi inte längre knuten till plats och tid. 
Övervakningssituationen är inte konkret, direkt och synlig likt fängelsets murar, grindar 
och celler, utan är osynlig, abstrakt och konturlös. På ett nästan omärkbart sätt 
disciplinerar den oss som individer eller kollektiv genom processer som systematisk 
kategorisering, klassificering och social indelning. 
 
Foucaults begrepp ”politisk anatomi” innebär att det inte finns något maktförhållande 
utan att ett vetande skapas och tvärtom, det ena förutsätter det andra. De disciplinära 
metoderna, i detta fall övervakningspraktiken, har blivit allt mer osynliga. De 
underliggande processerna gällande användningen av övervakningskamerasystem är för 
den bevakade individen oftast helt okända och systemen som möjliggör övervakning 
synliggörs allt mindre. Reducerandet av det synliga och där med det kroppsliga bidrar på 
så sätt till att skapa en politisk anatomi. Disciplinens åtgärder är, enligt Foucault, 
framförallt att den sammanför handlingar och prestationer till en helhet, utifrån vilken 
man sedan gör uppdelningar och jämförelser. Gränsen mellan vad som definieras som 
normalt respektive onormalt tydliggörs, vilket skapar en konformitet som det gäller att 
uppnå och rätta sig efter. De disciplinära metoderna normaliserar, själen, tanken, viljan 
och sinnelaget blir fokus för disciplinen. Syftet är inte längre att sona ett brott utan att 
förbättra, rätta till, uppfostra och bota. Kroppen blir föremål för ett okroppsligt 
straffsystem grundat på vetande, som trots att det inte inberäknar våld, fortfarande är 
fysiskt då kroppens beteenden och rörelser manipuleras, påverkas och beräknas.  
 
Surveillance Camera Players idémässiga- och politiska innehåll är uttalat anarkistiskt och 
förespråkar autonomi och självstyre. Som grupp motsätter de sig den sociala kontrollen 
och påverkan som övervakningspraktiken innebär, då den generaliserar, diskriminerar, 
klassificerar och förstärker stereotyper på bekostnad av privatlivet. Privatlivet undergrävs 
enligt dem genom övervakningsteknologierna eftersom både dess fysiska- och 
underliggande maktprocesser blir alltmer osynliga och därmed mindre medvetna för 
samhällsmedborgaren.  
 
SCP’s huvudsakliga syfte är att informera och undervisa, genom detta önskar de att bland 
annat kunna motverka den passivitet och det beroendeförhållande som den disciplinära 
övervakningspraktiken har medfört. Det utbildande förhållningssättet är inte ett sätt att 
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säga så ”så här är det”, utan tanken är att människan själv ska ta ställning och sedan själv 
agera. Situationisterna ville befria människorna från den kulturella ”trans” man ansåg att 
de befann sig i. Likt dem anser SCP att dagens televiserade kultur har förändrat 
människorna till att bli mer passiva, eftersom vi accepterar att saker händer rakt framför 
oss utan att vi reagerar och agerar. Passiviteten leder enligt dem till att man hellre 
överlåter problem som kan uppstå på offentliga platser till övervakningskameran, än att 
man själv gör något åt det. Målet är att bryta människors eventuella samhälleliga trans 
och liksom situationisterna hävdar de att man inte ska se den rådande samhällsordningen 
som absolut. SCP, Living Theatre och Situationisterna betonade och betonar vikten av 
självbestämmande och den enskilda individens möjlighet att omskapa den sociala 
kontexten. Som den situationistiska rörelsen kräver SCP varken anhängare eller ledarskap 
och blir på så sätt en elitistisk förtrupp, då de uppmanar bildandet av liknande grupper i 
stället för att knyta fler medlemmar till den egna gruppen. 
 
Enligt Staples ökar vi den disciplinära makten när vi ser vetenskap och dess förändringar 
som sanningar. Han menar att då man inte ser problematiken gällande makt och 
vetande/kunskap, möjliggörs övervakningens expansion och samtidigt bidrar detta till att 
göra individen alltmer oförmögen att utmana aktuell samhällssituation. SCP’s politiska 
ställningstagande innebär att bryta de mönster som den disciplinära makten skapar; 
mönster som vi som individer påverkas till att följa. Genom sin politiska 
performanceverksamhet försöker SCP motverka mönsternas kontinuitet genom att ge ett 
alternativt perspektiv på rådande samhällsförhållanden. Enligt Alberto Melucci uppfattar 
sociala rörelser, som SCP, risker och faror innan de har formulerats och uttalats. Genom 
att SCP tydliggör riskerna och problematiken med övervakningspraktiken försöker de 
definiera dessa som viktiga offentliga och allmänna frågor. De sociala rörelsernas främsta 
uppgift är, enligt Melucci, att skapa en offentlig arena där konflikter kan uttryckas, då 
detta måste ske både inom och utom institutionaliserad politik. SCP menar på att vi, som 
samhällsmedborgare, inte är medvetna om den rådande övervakningssituationen och 
konsekvenserna av kamerainstallerandet på offentliga plaster. De anser att politiker och 
ordningsmakten bör upplysa och informera om detta, men då dessa inte gör det skapar 
SCP en offentlig politisk arena genom sina performance, Walking Tours och webbsida 
för att problematisera övervakningen på ett vardagligt sätt och i en vardaglig miljö. 
 
Foucault beskriver hur ett övervakande och kontrollerande samhälle har växt fram sedan 
1700-talet, där bevakningen började rikta sig mot alla medborgare och inte bara mot de 
som är skyldiga, alla ska straffas lika. Regeln om sidoverkningarna innebar enligt honom att 
straffet bör ha sin mest intensiva inverkan på dem som inte begått något fel. Detta är 
enligt SCP utmärkande för den expanderande övervaknigspraktiken. Människor bevakas 
utifall de skulle begå ett brott. Detta är just vad Lyon betonar, ett outtalat 
framtidsorienterat risksamhälle där den moderna övervakningens funktion är att förutse 
och därmed förhindra risker. 
 
Enligt Foucault ser man disciplinens positiva uppgift som en möjlighet att öka 
individernas nytta och färdigheter och för att påskynda rörelser och förflyttningar. SCP 
motsätter sig föreställningen om att allt måste vara i röresle, så som pengar, e-mail, 
människor, trafik och information, detta ständiga flöde då man hela tiden måste vara på 
väg någonstans för att inte väcka misstänksamhet.  
 
Foucault och Bentham är som teoretiker användbara enligt SCP. Bill Brown hänvisar ofta 
till dem i intervjuer och andra uttalanden då han förklarar övervakningssamhället, dess 
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utformande och effekter. Den kritik han riktar mot Foucault är dock att denne inte har 
inbegripit ett motstånd i sina teorier. Trots att panoptikonbegreppet är en bra referens 
anser Brown att detta har sina begränsningar i förståelser av rådande 
övervakningssituation. Då principen med panoptikon är en medvetenhet om att man blir 
övervakad får detta idag endast betydelse då det finns skyltar som uppmärksammar på 
kameraövervakning. Enligt Brown är skyltar väldigt ovanliga, speciellt i New York, och i 
och med mindre medvetenhet förtas den panoptiska verkan. SCP’s inriktning på 
information och utbildning bidrar således med att det panoptiska begreppet åter igen 
aktualiseras. Medvetenhet är förutsättningen för motstånd, till skillnad från Foucaults 
motståndslösa teori, anser SCP att samhällsmedborgaren kan motsätta sig och påverka 
genom synliggörandet av den alltmer osynliga övervakningen.  
 
The Surveillance Camera Players konstnärliga bakgrund bygger på en bred tradition av 
politiskt medveten konst. Dess grundläggande målsättning är att, med konsten som 
medel, informera och utbilda så många människor som möjligt, i syfte att bryta rådande 
sociala ordningar. Karaktäristiskt och sammanfattningsvis för konstteorin, som här 
används, är att politisk medveten konst, och då även SCP’s verksamhet, handlar om att 
problematisera situationer eller företeelser i det verkliga livet. Att uppleva samhället på 
nya, alternativa sätt eller som Kistenberg säger, se samhället genom performancekonsten, 
som mer öppet och oändligt, där strukturer och system inte existerar. Det handlar om att 
omskapa sin sociala situation genom att påverka allmänheten med konsten som 
kommunikationsmedel. På så sätt kan grupper som till exempel The Living Theatre och 
Situationisterna, genom sina performance, försöka förändra den sociala kontexten, 
genom att få sina åskådare att se samhället på ett nytt sätt.  
 
Konsten måste därför flyttas ut från institutioner, såsom gallerier, konsthallar, museer 
och teatrar, för att nå ut till allmänheten. Dessa inrättningar har redan sin fasta publik, 
som verkar i en miljö som bygger på traditionella teater- och konstkonventioner, då det 
gäller publikens relation till konstnärerna. Politisk konst handlar om ett integrerande 
mellan utövare och allmänheten. Således är det viktigt för dessa utövare/konstnärer att 
bryta den traditionella barriären mellan åskådare och utövare och, som i SCP’s fall, hitta 
ett uttryckssätt i en blandning av politik, protest och konst. Utanför institutionerna 
behöver utövare, som The Surveillance Camera Players, heller inte vara professionella 
skådespelare eller konstnärer, då ingen på gatan har dessa förväntningar och då politisk 
konst inte syftar till att ha ett beständigt konstnärligt värde.  
 
Budskapet i ett performance påverkas av den kontext uppträdandet sker i och kan gå 
förlorad om uppträdandet framförs i ett annat sammanhang än det som är tänkt från 
början, till exempel då ett performance, gjord för gatan, återges i TV-inslag, i konsthallar 
eller på föreläsningar. Om SCP flyttade sina performance, bort från gatan och de verkliga 
övervakningskamerorna, skulle detta enbart skapa passivitet och förvirring och budskapet 
skulle bli sekundärt i konstkontexten. SCP uppträder heller aldrig på traditionell 
konstnärlig mark, då gruppen menar att det vore detsamma som att leka med 
verkligheten. Är inte kamerorna äkta, är inte hotet äkta och inte heller budskapet. Att 
simulera en övervakningsscen skulle för SCP vara lika illa som de som skapar verkliga 
övervakningsområden. Sker istället utövandet på den plats man vill omskapa eller belysa, 
går inte budskapet förlorat, då åskådarna inte är besökare med förväntningar på konsten. 
På så sätt kan SCP även nå dem som inte redan är insatta i den problematik de uttrycker, 
då åskådarna inte förväntar sig ett uppträdande just på den platsen de befinner sig på.  
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Då offentliga performance riktas till människor på gatan, måste deras budskap förmedlas 
snabbt och okomplicerat, genom ett enkelt och lättförståeligt medium och som framför 
allt talar till åskådarnas bakgrund och medvetande. På grund av sin odefinierande form, 
kan dock performanceuppträdanden möta vissa problem. I SCP’s praktiska utövande, har 
de själva upplevt att deras tidigare performance varit alltför svåra, komplexa och 
akademiskt tunga, då gruppens budskap ofta gick förlorad bland de litterära metaforerna. 
I dessa pjäser, med referenser till litteraturen, gick det att skönja en viss traditionell 
teaterkultur. Medlemmarna iklädde sig roller för ett klassiskt, men omskrivet stycke. 
Åskådarna bjöds då aldrig in i pjäserna så länge de pågick, eftersom fokus låg på att ge 
kameraoperatören en alternativ underhållning till våld och sex. För att inte budskapet 
skulle gå förlorat i den litterära kontexten hade vissa medlemmar i gruppen till uppgift 
att dela ut flygblad och förklara för förbipasserande människor, eventuella poliser och 
vakter vad bakgrunden till deras förställning handlade om. I SCPs nyare performance, 
har ett mer tvådimensionellt kommunikationssätt utvecklats, som ska vara enkelt att 
förstå för både människorna på gatan och kameraoperatörerna. Gruppen gör som 
Chaffee säger: ”uttrycker en tanke direkt.”  
 
SCP’s budskap ska vara så enkelt utformat att det till exempel i ett kort TV-inslag ska 
räcka att en skylt visas i några sekunder, för att budskapet ska uppfattas. Ett annat sätt 
för gruppen att erhålla uppmärksamhet är att i sina performance ta upp aktuella 
samhällsproblem. Genom att framföra dessa samhällsinriktade pjäser kritiserar de både 
övervakningen och övergripande maktförhållanden. Gatukonsten är ett mycket 
anpassningsbart medium och kan formas efter rådande nationella eller internationella 
problem. SCP har bland annat gjort performance som behandlar kritik mot dödstraff, 
kriget i Bosnien, kapitalismen och president Bush. Dessa performance samlas under 
rubriken World News, byggt på välkända begrepp från nyhetskanaler som till exempel 
CNN. Dessa visuella performance tilltalar åskådarnas bakgrund och förförståelse, då de 
flesta är bekanta med dessa begrepp. 
 
I sin konstnärliga praktik för SCP, mycket väl medvetet, vidare performancetraditionen 
från både The Living Theatre och Situationisterna. I media associeras SCP ofta med dessa 
grupper, både av journalister och av medlemmarna själva. Jämförelsen med den 
situationistiska rörelsen är befogad, då många paralleller går att dras både då det gäller 
politiskt innehåll och konstnärligt utövande. Gruppens grundare, Bill Brown, är även 
redaktör för webbtidningen Not Bored, som är uttalat situationistisk.  

 
Situationisterna ville att människan skulle leva fri i en lekfull och oallvarsam vardag. För 
att uppnå detta skapade de kortlivade situationer, i en strävan att omstrukturera hela 
staden och bryta traditionella mönster. Den rådande ordningen skulle inte tas för given. 
Humor och lekfullhet är viktigt även i SCP’s konstnärliga praktik. Den primära 
reaktionen SCP vill skapa hos åskådarna är leenden och skratt. Genom humorn ser SCP 
att det finns hopp om framtiden. Liksom en performancepionjär som Brecht, anser SCP 
att konsten ska vara undervisande och inte enbart ett medel för förmedling av budskap. 
Gemensamt för dessa konstteorier är att man vill bryta passivitet, publiken ska vara aktiva 
och deltagande för att kunna ta till sig kunskap och göra sin egen analys av 
samhällssituationen. 
 
Precis så som Situationisterna förespråkade på 60-talet, omskriver SCP allmängiltiga 
situationer och gör dem till sina egna. På så sätt visar de hur man kan omskapa sig själv 
och sin situation.   
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SCP har valt teater som verktyg för att presentera sitt budskap, då det ligger i 
kameraövervakningens natur att skapa en scen av det området som bevakas. SCP 
omvandlar denna publika scen, genom att där framföra ett alternativt beteende till det 
som förväntas. Chaffee uttrycker att gatan är dörren till massorna och det logiska 
tillvägagångssättet för att nå allmänheten. SCP, som delvis kan kategoriseras som agit-
prop och Witness performancegrupp, väljer att framföra budskapet där problemet finns. 
Då övervakningskamerorna existerar på allmänna platser är det inte bara logiskt utan 
även en naturlig performanceplats.  
 
Att omforma situationer är genomgående ett grepp som SCP utnyttjar i sin verksamhet. 
Gruppen förvandlar till exempel polisens eller vakternas ingripande till att bli det 
ultimata slutet på en performance, ett verkligt bra slut på dramat. Brown anser att det 
enda sättet att oskadliggöra polisen är att inte vara rädda för dem, för enligt honom, är 
det precis det de vill att medborgarna ska vara. Ett annat exempel är SCP’s uppfattning 
om att allt måste vara i rörelse i dagens samhälle för att inte skapa misstänksamhet, så 
som pengar, bilar, bankinformation. Som ett situationistiskt arv agerar då SCP tvärtemot 
denna samhällstendens, genom att börja sina Walking Tours med att låta gruppen 
symboliskt stå stilla länge under en övervakningskamera och lyssna på Browns inledande 
tal.  

 
Publikens roll varierar i SCP’s olika aktiviteter. Gruppen tar, till exempel, aldrig spontant 
upp publik i sina performance under övervakningskamerorna, deras eventuella 
inblandning sker helt på deras egna villkor. Då SCP till exempel uppträdde utanför en 
kyrka i Tyskland och ett tiotal barn ställer sig bredvid gruppen och pekar mot 
övervakningskamerorna tillsammans med SCP eller när människor böjer sig ner och ber 
tillsammans med dem. SCP’s Walking Tour erbjuder dock en annan möjlighet för 
åhörarna att integrera i performanceakten. Som Kistenberg uttrycker det, tar Brown som 
performancekonstnär inte på sig en traditionell karaktärsroll, under dess turer, utan 
istället presenterar han sig själv och riktar sig till åhörarna/publiken direkt. Genom sitt 
karaktäristiska sätt att tala till åskådarna och genom sitt sätt att hantera poliser och 
kameror, involveras samtliga aktörer i skapandet av ett performancetillfälle. Brown vinkar 
och pekar på kamerorna och får samtidigt deltagarna att göra samma sak då de riktar sin 
uppmärksamhet mot dem. Även kartorna kan uppfattas som ett medel för SCP att 
integrera performanceakten och budskapet hos åskådarna. Eftersom kartorna är till för 
att åskådarna efter rundturerna själva ska kunna upptäcka kamerorna, kommer troligtvis 
många händer och blickar riktas upp mot kameror även efter att rundturen är över.  
 
Genom performanceuppträdanden under övervakningskameror, Walking Tour’s, 
föreläsningar, webbsida, kartor, klistermärken och mediarepresentation synliggör The 
Surveillance Camera Players’ de disciplinära praktiker som det övervakande samhället 
innebär. 
 
SCP får betydelse genom deras presentation, mottagande och distribution. Då de genom 
olika kanaler, politiska, konstnärliga och mediala, synliggör en aktuell och växande 
samhällstendens. Effekterna av verksamheten kan bedömas efter den respons den får av 
regimen, den mediala uppmärksamheten och representationen och budskapets direkta 
mottagande. SCP’s webbsida besöks ständigt av den amerikanska militären och 
underrättelsetjänsten, för att som Brown hävdar, hålla uppsikt över gruppens 
karttillverkning och registrering av övervakningskameror. Detta kan tolkas som att SCP 
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har blivit ett orosmoment bland säkerhetsmakten, precis det de eftersträvar. Att de på ett 
fredligt sätt kan skaka om och samtidigt hålla sig inom lagens gränser.   
 
I tidningsmedia framställs ofta gruppen som fredliga anarkister, med en karismatisk 
talesman, som på ett humoristiskt sätt bidrar med kunskap om övervakningssamhället 
och ifrågasätter dess konsekvenser. Trots att  SCP’s representation i tidningsmediet är 
relativt stort så är innehållet förhållandevis homogent. Gruppen framställs som en 
företeelse som är helt ny, man kritiserar inte och tar heller inte ställning gentemot 
verksamheten. Det historiska och framtida med SCP betonas inte, vilket kan bidra till att 
uppmärksamheten blir situationsbunden. Uppmärksamheten är enbart koncentrerad till 
själva artikeln och inte verksamheten. Detta tydliggörs på SCP’s webbsida, där Bill Brown 
ofta kommenterar publicerade artiklar. Samtidigt som han är kritisk utvecklar han 
artikelförfattarens resonemang.  

 
Det direkta mottagandet av SCP’s verksamhet är främst positivt bland åskådarna. Vid 
samtliga deltagande observationer av gruppens Walking Tours, har vi upplevt att de 
närvarande varit engagerade och intresserade. Deltagarna ställer många frågor, både som 
rör gruppens aktiviteter och USAs övervakningspolitik. Deltagarnas okunskap gällande 
kameraanvändningen och kamerautseenden i New York, vittnar om hur osynligt och 
odiskuterat detta ämne är.   
 
Kistenberg säger att effektiviteten i performancekonsten också kan ligga i 
tillfredsställelsen hos aktörerna, att de faktiskt kan göra något i kampen. Detta fungerar 
bättre, som i hennes studie, när människor kämpar mot problem såsom AIDS, där folk 
dör oavsett hur mycket man än manifesterar sin indignation och ilska. För SCP, gäller 
det att vinna kampen som de startat. Först den dagen då politikerna beslutar om 
nedmontering av kamerorna, kommer SCP känna tillfredsställelse. Fram till dess kommer 
de dock att fortsätta sina performance, föra Situationisternas och The Living Theatres 
politiska uttryckssätt vidare. 
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Slutord 
 

Det intressanta för denna uppsats är just relationen mellan konst och politik, hur de 
tillsammans kan bryta och påverka etablerade sociala mönster och därmed erbjuda ett 
alternativt perspektiv. Gränserna, skillnaderna eller relationerna mellan konst och politik 
upplevs som obestämbara, konturlösa eller upplösta. Living Theatre’s uppsättningar 
kännetecknades av en kombination av estetisk och politisk radikalism, vilket bidrog till 
att gränserna mellan konst och politik krossades. The Surveillance Cameras Players 
verksamhet går heller inte att definiera som konst eller politik; de har i stället skapat en 
tredje kommunikationsform. Idén är att det politiska budskapet ska te sig så tätt 
sammanlänkat med det konstnärliga, att det istället för att framstå som två helt skilda 
perspektiv, erbjuder ett alternativt sätt att föra fram ett budskap och därmed påverka 
genom uppmärksamhet och engagemang. Denna tredje form är ett medvetet val, som för 
SCP innebär möjligheten att skaka om, förvirra och på så sätt skapa ett intresse. Det är 
emellertid viktigt att betona att SCP’s användande av konstnärliga uttryck inte enbart 
illustrerar en politisk protest, utan är ett nödvändigt verktyg i själva förmedlandet, 
mottagandet, distribuerandet och för de eventuella samhällsförändringar gruppen bidrar 
till. 
 
I dagens samhälle är vi vana vid att kategoriseras och vi känner oss tillfredställda och 
lugna om vi vet hur vi kan gruppera, särskilja och benämna. Genom att inte låta 
definieras stör man denna drift att klassificera. Gruppen betonar själva att om de enbart 
definierar sig som en politisk grupp, når de inte ut till dem som inte är intresserade av 
politik och framställer de sig som en konstgrupp, skulle de lätt kunna förväxlas med 
andra gatuartister som vill tjäna pengar på sin verksamhet. SCP’s verksamhet kan inte 
från politiskt håll avfärdas som ett politiskt marginaliserat uttryck och kan heller inte 
från konstnärlig sida bedömas som ”dålig” konst. En risk med detta är eventuellt att de 
inte får fäste någonstans, ingen etablerad grund, och kan på så sätt få svårt att utvecklas. 
De får kanske inget gehör eller respons från de rent politiska eller konstnärliga 
riktningarna. SCP har dock gjort ett medvetet val, som anarkister och autonoma, att stå 
oberoende utanför dessa olika ramar. På så vis undviker de direkta jämförelser med andra 
grupper, behöver inte rätta sig efter normer och kan tala direkt till allmänheten utan att 
medla med bland annat politiker och polis.     
 
SCP’s positionering möjliggör för gruppen att både informera, utbilda och gestalta ett 
kreativt motstånduttryck, som erbjuder åskådarna ett underlag, för ett individuellt 
ställningstagande och agerande. Man kräver inte förkunskap, ett deltagande eller ett 
gemensamt ställningstagande. Det är möjligt att de genom detta kan nå en bredare publik 
då det kan vara svårt att identifiera sig helt med grupper som har ett etablerat och uttalat 
politiskt eller konstnärligt mål. Det estetiska värdet 

 

 

i SCP’s performance är konkret de bilder som är målade på 
skyltarna och deras kroppsliga agerande framför kamerorna. 
Bilderna illustrerar dock inte bara det politiska budskapet utan 
är i sig själv politik. Det fysiska agerandet, exempelvis de 
performancetillfällen då gruppen ber under olika kyrkors 
övervakningskameror, är både ett konstnärligt gestaltande och ett 
politiskt ställningstagande och ifrågasättande. SCP’s Walking 
Tours fylls med performanceaktiga inslag då vi, som åskådare, 
stannar upp, pekar och tittar upp mot himlen i sökande efter 
kameran. Vi bryter då det sociala mönstret, det ständiga flödet 
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med blicken framåt. Vi påverkar genom att skapa 
uppmärksamhet och synliggör genom att få andra att rikta 
blicken uppåt. SCP 

bryter etablerade sociala och disciplinära mönster genom sin användning av det urbana 
rummet. I sitt agerande bryter de det ständiga flödet av människor, trafik och 
konventioner gällande det offentliga beteendet. Genom att stå still och uppmärksamma 
den disciplinära praktiken, i form av övervakningskameror, både synliggör och bryter de 
ett mönster som verkar i det fördolda och påverkar oss att delta i detta oavbrutna flöde. 
Gruppen gör det som är lagligt, men som ändå inte är ett önskvärt beteende. De tar plats.  

 

 

 
Med konsten som medel för politiskt motstånd kan man, på 
ett fantasifullt, i SCP’s fall även fredligt och direkt sätt föra ut 
sin manifestation på ett mer populistiskt sätt. På ett 
känslomässigt plan låter man politik och konstnärligt uttryck 
mötas och berör på så sätt människor med sin politik på ett 
alternativt sätt till skillnad från mer traditionellt politiskt 
utövande. Det politiska budskapet blir mer nyanserat med 
hjälp av konstens förmåga att röra vid folks olika sinnen och 
förkunskaper. Det konstnärliga uttrycket ger kanske även 
upphov till större tolknings- och åsiktsfrihet. En 
gatuteaterversion av George Orwells 1984, skulle för många 
åskådare, antagligen enbart uppfattas som en rolig och 
annorlunda gestaltningsidé, men när man, som SCP, sätter 
teaterföreställningen i en politisk laddad kontext, under en 
övervakningskamera och riktar sig mot den regerande makten, 
får föreställningen och budskapet nya dimensioner. 

 
De alternativa perspektiven, som man genom konsten kan erbjuda åskådarna och de 
förändringar man hoppas på att skapa påverkas av tiden, genom politiska förändringar 
och samtida konstnärliga erkännanden. Performancekonsten är idag högst aktuell och 
kanske kommer den åter igen få lika stor uppmärksamhet som under 60- och 70-talet. 
Hur skulle denna eventuella utveckling påverka Surveillance Camera Players verksamhet 
och vilken påverkan har medial uppmärksamhet och konkurrens på uttalade mål och 
ideal? Detta skulle kunna innebära att själva rörelsens idé urvattnas, genom att de blir en 
grupp i mängden av liknande verksamheter eller att publiken blir allt svårare att nå på 
grund av konkurrensen. SCP uppmanar dock till bildandet av liknande grupper och med 
hjälp av ökad mediauppmärksamhet, skulle detta kunna bli möjligt. Humorn är ett 
centralt verktyg i SCP’s konstnärliga och politiska verksamhet. Det är enligt dem ett 
effektivt, intressant och tilltalande sätt för att informera och utbilda. Gränsen till 
underhållning och förlöjligande kan emellertid, på grund av humorn, uppfattas som 
hårfin och det är antagligen av stort värde att finna en balans, så att budskapet inte förtas 
och på så sätt blir ofarligt.  
 
Värt att tänka på i detta sammanhang är även hur mycket ett performanceuppträdande 
måste anpassa sig efter sitt ideal och budskap. Enligt vissa teoretiker bör man notera att 
grupper med begränsade åsikter, mindre provocerande presentationer eller impopulära 
budskap har svårare att få medias uppmärksamhet. Hur provokativt kan man då göra sitt 
politiska budskap? Det har alltid funnits konstnärer som använder sig av extrema 
provokationer i sin konst för att skapa uppmärksamhet och intresse. Men som politisk 
grupp måste man kanske agera som man lär och överväga hur långt man kan gå med sina 
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performance. Var går gränsen för vad man förkunnar och vad man gestaltar? Är all 
publicitet bra och hur gynnar den verksamhetens utveckling? SCP, som politisk 
konstgrupp, adresserar makthavare i sin kritik, en kritik som vid flera dokumenterade 
tillfällen har varit personlig och kränkande. Då de försvarar den konstitutionella rätten 
till privatliv riktas aldrig någon protest gentemot enskilda samhällsmedborgare, men som 
anarkister hävdar de sin rätt att granska och kritisera individer i makthavande positioner. 
Kan det konstnärliga och politiska budskapet omformas till dubbelmoral, när The 
Surveillance Camera Players opponerar sig mot kränkandet av privatlivet, men själva 
använder det som vapen i sin politiska och konstnärliga manifestation?  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Guerilla Programming of Video Surveillance Equipment 
It should by now be common knowledge that the camera is primarily a tool of social control. 
The camera as used in advertizing presents to the populace the goods and lifestyles that are 
deemed desirable. The camera as used in film and TV then educates the populace on how to 
live one's life in a proper manner, so that one can acquire these goods and lifestyles (whether by 
legal or illegal means). 
 
Then, in turn, the camera as used in surveillance systems monitors the actions of this populace 
to ensure that, if they react to the commodity in any subversive way (shoplifting, stealing from 
work, sabotage, vandalism), the "criminal" can be detected and that s/he will take his or her 
place as product for the crime control industry. Moreover, the detectable presence of the 
camera in the workplace, in stores, schools, city parks, street corners, even coffee shops serves to 
remind the individual that s/he is a citizen of a surveilled society. 
It is important to remind oneself of the relationship between the eye of the media and that of 
the corporate police state -- for they are both the guardian of the commodity, however nebulous 
and ephemeral that commodity may become. As a tactic designed to point out the paradox of a 
system that turns the lens on a public that has been taught to place more importance on 
images recorded by cameras than images seen by their own eyes, we propose Guerilla 
Programming of Video Surveillance Equipment. 
 
The basic concept of guerilla programming is simple: a group of individuals create a scenario 
and act it out using surveillance cameras as if they were their own, as if they were producing 
their own program, and as if the audience consisted of security personnel, police, school 
principals, residents of upper-class high security neighborhoods, and the producers and 
salespeople of the security systems themselves. The guerilla programming group can pick any 
camera they find convenient and enticing, keeping in mind of course that some cameras are 
monitored live, while others record to tape that will probably be viewed only in the event of 
some crime taking place during the hours of its operation. For this reason, guerilla actions at 
24-hour bank machines aren't too productive. The group can choose to emulate the traditional 
structures of theatre, cinema, the TV sitcom or documentary, or just wing it and go free-style. A 
group could choose a regular time slot, say Thursday nights at 8:30, to air their program or 
instead choose to put on a big 5 hour gala production. 
 
Not only does the assurance of free camera time and attentive audiences offer the guerilla 
programmers the opportunity to point out to the guardians of the spectacle that they are being 
studied, but, as well, the community gathered to produce the actions can use the opportunity 
to investigate pertinent social and historical phenomena. As critics of the spectacle, guerilla 
programming actions should always be, in each group's own way, an investigation and an 
expose. For example, a group of surveillance guerillas, meeting weekly to produce an action, can 
choose to investigate the structure of narrative fiction or ideologically infused documentaries to 
critically study the structure of these forms, and the influence they have had on the social 
interactions of the participants, in order to purge themselves of the spectacle's control. Or, 
instead, a group may choose to study moments of history that have been intentionally 
suppressed (say, for example, the persecution of the Doukhobors in British Columbia, or the 
story of the Bonzo Dog Band), or events that, unfortunately, never took place at all ("The 
Tragic Death of David Geffen, Age 12, in a Fishing Accident circa 1952"). 
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However, as guerillas, we must ensure that we do not relish the camera. Surveillance is not 
passive and it is not our friend. We must not mistake the subversive possibilities offered by the 
abundance of equipment meant to curtail, monitor, and control our desires with a neat new 
device provided for us by the spectacle. We don't need this garbage to have a good time, any 
more than we need TV, but if the enemy is going to clutter our landscape with watchful eyes, 
we should look into those eyes and let them know how silly we think they are. Guerilla 
programming is production of an action, not consumption of a product. It may be that the 
surveillance camera can give us a focus point on the street (or the mall, or the cafe, or the 
bathroom) in which to utilize the few salvageable aspects of performance art or "happenings" 
without the elitism and reliance on the media inherent in such fluff. 
 
Surveillance society, which is an imminent reality, must be critiqued and attacked concurrently. 
Guerilla programming is direct: it is a simultaneous exposure of the oppressive system and 
subversion of that system to inform the oppressors (and anyone else who may be watching us) 
of their own ridiculousness and complicity. As theory and practice must occur simultaneously, 
so must critique and subversion. Guerilla programming is go! 
 
-- M. Carter, 1995. 
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Bilaga 2 
 
Pjäser som Surveillance Camera Players framfört under övervakningskameror 
 
Waiting for Godot av Samuel Beckett 
Two actors, wearing signs that identify them as ESTRAGON and VLADIMIR, respectively, sit 
or kneel beneath a third actor who is wearing a sign that says THE TREE. 
Estragon and Vladimir knock each other around, switch positions, chase each other around the 
tree, etc. 
 
Ubu Roi skriven av Alfred Jarry 1896 och bearbetad av Art Toad (Bill Brown)  
Note: This is a silent play. When they are called upon to "speak," all actors hold up printed 
speech bubbles and do not move their mouths. 
 
A man dressed in modern but shabby clothing holds up a board that reads Scene 1: Daddy Ubu's 
House in Poland. 
Daddy Ubu: Fuk! 
Ma Ubu: You're a stupid asshole, Daddy Ubu! Why don't you slaughter everyone and take all 
their stuff?  
Daddy Ubu: Fuk! Exits. 
Ma Ubu: You're a stupid asshole, Daddy Ubu! 
Captain Bordure enters with man. Daddy Ubu enters shortly thereafter. All four begin to eat. 
Daddy Ubu: Fuk! 
He exits and then returns in a moment with a toilet plunger, which he offers to Bordure's man. 
The man takes it, tastes it, and drops dead. 
A messenger arrives and shows a board to Daddy Ubu, who then holds it up. It says, I want 
you, Daddy Ubu. -- King Venceslas. 
The shabbily-dressed man holds up a board that reads Scene 2: King Venceslas's Palace. 
King Venceslas: You are now Count of Sandomir. 
Daddy Ubu gives the King a toy whistle. The King passes it on to Bougrelas. Ubu starts to exit, 
falls down and then stands up. 
Daddy Ubu (aside): I'll take all their stuff and debrain them! Exits. 
The man holds up a board that reads Scene 3: The King's Parade Grounds. 
Daddy Ubu: Fuk! 
He and his men set upon and kill King Venceslas. The others, including Bougrelas, flee. 
The man brings forth a board that reads Scene 4: King Ubu's Palace. 
Daddy Ubu: Fuk! 
Ma Ubu: You're a stupid asshole, Daddy Ubu! 
They fight. The nobles are brought in. The Ubus stop fighting. 
Daddy Ubu: I'll take all their stuff and debrain them! 
He kills them all. 
Magistrates: Infamy! Shame! Indignity! 
Ubu kills them, too. The Financiers are brought in. 
Daddy Ubu: I'll take all their stuff and debrain them! 
He kills them all. 
The man brings forth a board that says Scene 5: The Court of the Czar, Moscow. 
Czar Alexis: You killed my cousin King Venceslas, you scoundrel! 
Bordure: Daddy Ubu made me do it. 
Czar Alexis: We will see if we can trust you. 
The Russian Army: Hurray for war! 
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The man brings forth a board that says Scene 6: Warsaw's Main Square. 
Bougrelas: There's Ma Ubu! 
They attack. She flees. 
The man brings forth a board that says Scene 7: The Ukraine. 
Daddy Ubu: Fuk! He rests. 
The Polish Army: Long live Daddy Ubu! 
The Russian Army enters and does battle with the Polish Army. Bordure enters, fights with 
Ubu and is killed. The Czar enters and does battle with Ubu; Ubu flees and the Czar goes after 
him. 
The man brings forth a board that says Scene 8: A Cave in Lithuania. 
A bear surprises Ubu and his man. Ubu hides, leaving his man to fight the Bear, which is 
killed. Ubu is so relieved that he falls asleep. His man takes this as an opportunity to leave him. 
Ma Ubu comes in. Daddy Ubu awakes. 
Daddy Ubu: Fuk! 
Ma Ubu: You're a stupid asshole, Daddy Ubu! 
They fight. Bougrelas comes in and joins the fray. The Ubus escape. 
The man brings forth a board that says Scene 9: A Ship on the Baltic Sea. 
The Ubus hold up a board that reads as follows: 
Song: 
Look, look at the Machine revolving! 
Look, look at the brains flying! 
Look, look at the property-owners trembling! 
Hurray! farters, long live Daddy Ubu! 
The man brings forth a board that says The End. 
 
The Players were . . . . 
Scene setter: Dr. Omar 
Daddy Ubu: the ghost of Adi Amin 
Momma Ubu: Mousy Tongue 
Bourgrelas: Hairy Crisco 
Bordure: Lt. Col. Sniff McCracken (Ret.) 
King Venceslas: DJ Offal 
Bordure's man: MC Ice-Pee 
Messenger: President Unabomber 
Ubu's gang: O.J. & The Bloody Gloves 
The nobles: The Marx Brothers (Klepto, Streppo and Leppo) 
The magistrates: The Lovely and Talented Lenin Sisters 
The financiers: The Illuminated Rothschilds of London 
Czar Alexis: Baron Ludwig von Farter 
The Entire Russian Army: Fluffy the Wonder Penguin 
The Entire Polish Army: Skippy the Incredible Trained Flea 
A bear: an Andulsian dog 
 
1984 av George Orwell, bearbetad av Art Toad (Bill Brown) 1998 
Someone holds up a placard that says: WE WILL MEET WHERE THERE IS NO DARKNESS. 
Someone holds up a placard that says THE SURVEILLANCE CAMERA PLAYERS PRESENT 
GEORGE ORWELL'S 1984. 
Someone holds up a placard that says: ACT 1. 
A poster of Big Brother. It is captioned: BIG BROTHER IS WATCHING YOU. 
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A single placard says: WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS 
STRENGTH. 
Someone holds up a placard that says: ACT 2 
Julia and Winston -- with signs on them that say and "4224 DOE J." and "6079 SMITH W." 
respectively -- bump into each other. They look at each other for a while, and then they 
embrace each other. They hold up a sign that says WE ARE THE DEAD. 
Someone holds up a placard that says: ACT 3. 
O'Brien waits under a poster of BIG BROTHER (with caption). Julia and Winston enter and 
all shake hands. He gives them copies of Emmanuel Goldstein's book. Then they all hold up 
the sign that says WE ARE THE DEAD. 
Someone holds up a placard that says: ACT 4. 
Winston holds up a placard saying THE THEORY AND PRACTICE OF HIERARCHICAL 
SOCIETY BY EMMANUEL GOLDSTEIN. 
Copies of the book are handed out by mysterious people. 
Someone holds up a placard says: ACT 5. 
O'Brien holds up a sign that says ROOM 101. Winston is sitting down, as if at the dentist. 
O'Brien holds up the placard that says WE WILL MEET IN A PLACE WHERE THERE IS NO 
DARKNESS. 
O'Brien does cruel things to Winston. Then O'Brien backs off and holds a sign that says 2+2=? 
Winston answers with a sign that says 4. O'Brien tortures Winston. Finally, when O'Brien holds 
up the sign saying 2+2=?, Winston holds up one saying 5. O'Brien holds up a sign that says 
SANITY IS STATISTICAL. 
Someone holds up a placard that says: ACT 6. 
Winston sits alone. Then he holds up a sign that says I LOVE BIG BROTHER without 
changing his expression. 
Someone holds up a placard that says: THE END. 
 
Animal Farm av George Orwell, bearbetad av Art Toad (Bill Brown) 
Note: this version was originally designed to be performed next to and around one of the huge 
cows installed as art objects in locations throughout New York City during the summer of 
2000. 
 
The narrator (a person wearing an animal mask) holds up a board that says ACT I. 
A farmer holds up a board that says "THIS IS MANOR FARM, ALWAYS HAS BEEN, 
ALWAYS WILL BE." 
A board is held above the cow in a manner that suggests that the board shows what the cow is 
thinking. The board contains the following verse: "Soon or late, the day is coming/Human 
reign will be overthrown/And the streets of New York City/Shall be trod by beasts alone." 
Flipped over, this same board shows a thought bubble surrounding the word "REBELLION." 
 
The narrator holds up a board that says ACT II. 
Various animals (people wearing animal masks) enter. One of them holds up a sign that says 
"LIVE FREE OR DIE!" The animals attack and drive the farmer off. One of the animals holds 
up a board that says, "THIS IS ANIMAL FARM, NOT THE MANOR FARM."  
 
The narrator holds up a board that says ACT III. 
Two pigs unfurl a banner that bears the following commandments: 
1. Whatever goes upon two legs in an enemy. 
2. Whatever goes upon four legs or has wings is a friend. 
3. All animals are equal. 



 6

4. No animal shall kill any other animal. 
5. No animal shall drink alcohol. 
The two pigs put the banner down and get into a debate. One holds up a sign that says 
"ATTACK OUR ENEMIES"; the other holds up one that says "DEFEND OURSELVES." 
They go back and forth several times. Then the pig that had been holding the sign that says 
"DEFEND OURSELVES" puts that sign down, grabs the "ATTACK OUR ENEMIES" sign 
from the other pig, and holds it up. A couple of the other animals attack and kill the pig who 
has had his or her sign taken away. The remaining pig raises his or her hands in victory. 
 
The narrator holds up a board that says ACT IV. 
The pig holds up a board that says, "THIS IS MANOR FARM, ALWAYS HAS BEEN, 
ALWAYS WILL BE." Then the pig holds up a board that has the following commandment 
written on it: "ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL 
THAN OTHERS." 
Several "real" people, some of them wearing masks that appear to be the faces of famous 
politicians (Bill Clinton, etc.), enter and share a drink with the animals. 
The narrator holds up a board that says THE END. 
 
The Raven av Edgar Allan Poe 
An actor wearing a sign that says EDGAR ALLAN POE holds up a picture of a model torn out 
of a glamourous fashion magazine. 
While keeping the picture held up, Poe, using his other hand, holds up a speech bubble that 
says, "O, LENORE!" 
A second actor holds up a drawing of a raven that, in a speech bubble, is saying NEVER 
MORE. 
Poe holds up a woman's costume-ball mask with one hand. Using his other hand, he holds up 
the speech bubble that says, "O, LENORE!" 
The nameless actor once more holds up the drawing of the raven that, in a speech bubble, says 
NEVER MORE. 
Poe holds up a death's head mask with one hand. Using his other hand, he holds up the speech 
bubble that says, "O, LENORE!" 
One last time, the nameless actor holds up the drawing of the raven that, in a speech bubble, is 
saying NEVER MORE. 
 
Amnesia 
This is an SCP-New York adaption of Denis Beaubois's pioneering performance piece In the 
Event of Amnesia the City Will Recall. An Australian performance artist and photographer, 
born in Mauritius in 1970, Beaubois first staged "In the Event of Amnesia" in Sydney over a 
three-day period in 1996. The following year, the video he made of these first performances 
won several international awards. It was in fact through a copy of this video that the SCP-New 
York first became acquainted with Beaubois and his performances, several of which concern the 
video surveillance of public places. 
Someone, perhaps an actor pretending to look disoriented and confused, holds up a series of 
boards or hand-printed signs to a surveillance camera (ideally one operated by the government 
in one form or another) that say, in order, "I HAVE AMNESIA," "YOU ARE WATCHING 
ME," "YOU HAVE BEEN WATCHING ME ALL DAY, EVERYWHERE I GO," "MAYBE YOU 
CAN HELP," and "WHO AM I? WHAT'S MY NAME?" 
 



 7

Surveillance Camera Players egna pjäser: 
 
God's Eyes Here on Earth 
Note: this play, which was written July 2000 by Art Toad, is designed to be performed in front 
of surveillance cameras used to monitor church property. If need be, this play can be 
performed as pantomime, without the use of any printed boards. Simply pray to the 
surveillance camera. 
 
Someone holds up a board that says WHY ARE THERE SURVEILLANCE CAMERAS AT 
THE CHURCH? and shows a church surrounded by surveillance cameras. 
This same person holds up another board. It says, DOESN’T GOD SEE EVERYTHING? and 
shows two large eyes. 
Another board is held up. It says, DADDY SAYS THE CAMERAS ARE GOD’S EYES and 
shows a parent kneeling next to a child and pointing something out to him or her. 
Another board is held up. It says, NOW I PRAY TO THE CAMERAS and shows two hands 
united in prayer. 
One more board is held up. It says, I WANT GOD TO SEE ME and shows a stick figure with 
the word "ME" next to it. 
 
Note: at this point, the play can either end or continue in the following fashion: the board-
holder and, if there are any, other actors take turns making gestures commonly associated with 
prayer or worship in front of the surveillance cameras: i.e., crossing themselves, etc. 
 
SCP Headline News 
Note: this play, though designed for three actors, can be performed as a solo. If there is more 
than one actor, one of them holds up a sign that says BIG BROTHER IS WATCHING YOU 
through-out the entire play. 
 
An actor holds up three introductory boards: the banner for the Surveillance Camera Players; 
the title of the play; and an anti-copyright notice. 
A second actor holds up the news broadcast itself: WORLD NEWS; NATIONAL NEWS; 
LOCAL NEWS; SPORTS; WEATHER, and then a board that says WE'LL BE RIGHT BACK. 
A third actor holds up a series of commercials: Nike: Proud Sponsor Chinese Sweatshops; 
Pepsi: Get & Stay Addicted to Junk; The Chase Manhattan Bank: We Own You; and CBS: We 
Watch You Watch. 
 
It's OK, Officer 
Six (at minimum five) people, each carrying a board, walk in a line from one surveillance 
camera to another. When the group is within a camera's field of vision, each person in turn 
stops, shows his/her board to the camera, and moves on, until everyone has done so. Then the 
group as a whole moves off (in line) to the next camera. 
Each board shows the same smiling human figure saluting the same surveillance camera. In 
order of presentation, the boards proclaim: 
It's OK, Officer 
Just going to work 
Just getting something to eat 
Just going shopping 
Just sightseeing 
Going home now 
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If there are only five people, the first one displays the first two boards or one of the boards is 
dropped from the play on that occasion. 
Written for the Surveillance Camera Players by Monsieur le Art Toad. 
 
Something interesting 
In front of a surveillance camera installed in a public place, either a single performer or a pair 
of performers takes turns holding up two placards: one that says SOMETHING 
INTERESTING ABOUT TO HAPPEN; another that says PLEASE STAND BY. Each placard 
should be held aloft for at least 15 seconds (longer if possible). The performance, i.e., the 
alternation of the placards, should last at least 15 minutes (longer if possible). If desired, the 
two basic placards can be supplemented by others bearing upon them such statements as 
PLEASE BE PATIENT, WE'LL BE RIGHT BACK, ONE MOMENT PLEASE, IT'LL BE 
WORTH THE WAIT and so forth. 
(October 2002). 
 
You are being watched for your own safety 
Note: this play, though designed for one actor, can be performed by as many as seven, with 
each taking a board. If there is more than one actor, one of them holds up a sign that says BIG 
BROTHER IS WATCHING YOU through-out the entire play. 
A series of boards -- each containing a hand-written phrase and a depiction of a surveillance 
camera -- are held up in order. In the first five boards, the surveillance camera looks straight 
ahead, then left, then right. In the last two boards, the cable connecting the camera to the 
monitor has been cut. 
The handwritten phrases are as follows: YOU ARE BEING WATCHED FOR YOUR OWN 
SAFETY; WHO IS WATCHING?; COPS WITH GUNS ARE WATCHING; WHO WATCHES 
THE WATCHERS?; COPS WILL SHOOT PICTURES THE WAY COPS SHOOT GUNS; NO 
MORE RACIAL PROFILING; NO MORE INVASIONS OF PRIVACY. 
 
The Circle 
"He drew a circle that shut me out -- Heretic, rebel, a thing to flout. But love and I had the wit 
to win: We drew a circle that took him in!" Edwin Markham, 1852-1940  
The performers (who must be at least four in number) stand in a circle and directly underneath 
a public surveillance camera. Facing outwards with their backs to each other, the performers 
point up at the camera for a few seconds and then pass round the circle (in a clockwise fashion) 
the boards that identify who they are and the name of the play they are performing. 
Then the performers turn and face each other. One performer produces a board that says 
"BLESSED BE, THOU SPIRITS OF WATER, EARTH AND ART," and then passes it round 
the circle in a clockwise direction. Once the board has come full circle, the performer who first 
passed it to the right holds up to the camera a bottle of water and a container of sea salt. This 
performer then adds three portions of salt to the water, stirs or swirls the mixture in a counter-
clockwise direction, and then charges it with his or her power(s). Once charged, the mixture is 
sent round the circle in a clockwise direction, so that each performer is able to touch the 
mixture and charge it with their respective powers. Once it has come full circle, the mixture is 
used to purify (or "cast") the circle in which the performers are standing. Spilling some on the 
ground each time, the performer who performs this rite uses the salt-and-water mixture to 
indicate the East, the South, the West and the North. 
The performers then pass around in a counter-clockwise direction a board that says, "SPIRITS 
OF EVIL, UNFRIENDLY BEINGS, BEGONE! LEAVE THIS PLACE, LEAVE THIS CIRCLE, 
SO THAT FREE PEOPLE MAY ENTER." Once this board has been handed around three 
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times, it is put down; then the performers themselves dance round the circle in a counter-
clockwise direction, all the while chanting "We banish you! We banish you! We banish you!" 
 
[Written 20 December 2001 for the Surveillance Camera Players by Art Toad. Based upon 
Chapter 4 ("Creating Sacred Space") of Starhawk's The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient 
Religion of the Great Goddess, which was published by Harper & Row in 1979.] 
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Bilaga 3 
 

 
 
 

 


