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Sammanfattning:  

Den här uppsatsen behandlar ämnen så som invandringspolitik och problematiken 

med övervakningssamhället, utifrån gestaltningar i de två filmerna V for Vendetta och 

Children of Men. I uppsatsen har vi använt oss av visuell analys av de två filmerna, 

efter teorier av bl.a. Michel Foucault och Nikolas Rose. Centrala frågor är hur 

filmerna väljer att tolka vår samtid, och hur de har valt att gestalta 

övervakningssamhället och dess representationssätt för att problematisera den rådande 

flyktingpolitiken. Vi har använt oss av tematiska analysavsnitt för att belysa dessa 

frågor. 

 

 

 

Abstract: 

This thesis examines immigration policy and the problematic of the surveillance 

society, by analyzing the movies V for Vendetta and Children of Men. In the thesis we 

use visual analysis, and the theories of Michel Foucault and Nikolas Rose. Central 

questions to our thesis are how the movies interpret the present time, and how they 

have chosen to depict the surveillance society to problematize the current immigration 

policies. We have used thematic analysis to illustrate these questions.
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Inledning 
 

Den värld vi lever idag blir mer och mer övervakad. Under det första årtiondet på 

detta nya millennium har flertalet lagar för att övervaka både internet- och 

telefontrafik klubbats igenom. På senare tid, under 2008 och 2009, har FRA-lagen 

debatterats starkt i svensk media och på den politiska arenan, med olika grupperingar 

på bägge sidor i frågan. Många menar att FRA- lagen inskränker på den personliga 

integriteten. Även den lag som kallas IPRED, där företag har rätt att begära ut IP-

adresser och information om personer de misstänker vara ”illegala” fildelare, anses av 

vissa som ett stort integritetsbrott. Lagen säger att Internetleverantören skriftligen ska 

underrätta den de lämnat ut information om att detta har skett, men detta sker dock 

tidigast en månad efter att informationen lämnats ut. På detta sätt har personen bakom 

IP-adressen små möjligheter att ta bort de filer han/hon anser är privata innan en 

eventuell rättegång. När representanter för film- och musikindustrin ansöker om ett 

informationsföreläggande blir detta en offentlig handling i samma sekund som 

ansökan lämnas till domstolen. I denna, numera, offentliga handling finns det berörda 

IP-adressen, vilket kan kopplas till personen i fråga.
1
 Vi anser att detta är en bro till 

fullbordandet av övervakningssamhället. Det gör det mer och mer svårt för individen 

att värja sig mot staten och storföretagen.  

 

Övervakningsamhället tar sig också andra uttryck. Under 2007 uppskattade FN:s 

flyktingkommissariat, UNHCR, att det för närvarande fanns ca 11,4 miljoner 

flyktingar i världen. 
2
 Flera länder i EU söker nya metoder att kontrollera 

flyktingflödet, då de anser detta vara ett stort problem. Bl.a. så diskuterade 

Storbritannien 2003 ett regeringsförslag som gick ut på att folk som söker asyl i 

Storbritannien skulle omdirigeras till speciella flyktingläger, som skulle ligga så nära 

flyktingarnas egna hemregioner som möjligt. Många menar att dessa lagar inskränker 

på den personliga integriteten. 

                                                 
1
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/31/81/465ad177.pdf , 2009-06-04. 

2
 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?id=4981c3252&tbl=STATISTICS, 2009-

06-04. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/31/81/465ad177.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?id=4981c3252&tbl=STATISTICS
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Vi har valt att titta på hur dessa frågor gestaltas i film, specifikt i science fiction-

filmer som utspelar sig i en nära framtid. Vi har till den här studien valt ut de två 

filmerna V for Vendetta (2006) och Children of Men (2006). Båda tar upp dessa frågor 

och gestaltar en möjlig utveckling utifrån dessa aktuella problem. Genom att sätta 

dessa problem i en snar framtid så kan samhällskritiken förtydligas, och vi vill studera 

hur denna kritik gestaltas och vad filmerna vill säga oss om vår samtid.  
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Syfte 
 

Intresset ligger i att se vad science fiction filmer som gestaltar en nära framtid vill 

berätta om vår samtid. Vilka är de aktuella problem filmerna gestaltar, på vilket sätt 

gör dem det och vilka möjliga lösningar eller konsekvenser presenteras både genom 

berättelsen och den visuella gestaltningen. I detta sammanhang har filmerna Children 

of Men (2006) och V for Vendetta (2006) fått stå som exempel. Intressant att studera 

är också var makten för att kontrollera medborgarna och samhällsordningen finns, hur 

den används och om någon kritik mot eller med den rådande makten och dess strategi 

för att kontrollera samhällsordningen finns, subtil eller uttalad. Vad lär det oss om den 

makt som utövas i det ”verkliga” samhället ifråga om övervakning och människans 

värde?  

 

Frågeställningar 
 

· Hur tolkas vår samtid i filmerna? 

· Vilken syn har den kontrollerande makten på människan och hennes värde för 

samhället? 

· På vilket sätt problematiseras övervakningssamhället i de båda filmerna? 

· Förmedlar filmerna någon ideologisk tankeställning? 
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Disposition 
 

Efter inledande avsnitt om uppsatsens bakgrund och syfte följer ett stycke om valet av 

filmer vi analyserar. Detta stycke behandlar kort filmernas handling och hur de 

bemötts av kritiker och press. Därpå följer tidigare forskning, då vi förklarar dels hur 

science fiction som genre studeras, samt vad som tidigare gjorts om de två filmer vi 

har valt ut. Teoriavsnittet behandlar teorier om övervakningssamhället och 

maktstrukturer utifrån idéhistorikern Michel Foucaults tankar, samt kritiken och 

vidareutvecklingen av dessa. Därefter följer ett stycke om politisk teori och 

invandringspolitik som baserats på en artikel av statsvetaren Peo Hansen. I vårt 

metodavsnitt förklaras de verktyg vi har använt oss av för att analysera filmerna, så 

som semiotik och visuell kultur. Vårt analysavsnitt är i första hand uppdelat efter de 

två filmerna, och filmavsnitten i sig är uppdelade efter de tre teman vi valt att 

undersöka filmerna efter, men direkt koppling till uppsatsens syfte. Temat 

Världsläget, ger en presentation av hur världen ser ut i filmerna med en koppling till 

vår samtid. I Makten & Övervakningen analyseras hur makten använder sig av 

övervakning för att kontrollera samhället. Makten & Människan behandlar 

förhållandet mellan den styrande makten och medborgarna. I alla dessa teman görs 

kopplingar till vår samtid genom filmernas gestaltning. Uppsatsen avslutas därefter 

med en sammanfattande analys och slutdiskussion. 
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Urval 
 

De filmer som valts tar plats i en snar framtid och utspelar sig framförallt i England. 

Urvalet har baserats på att filmerna gestaltar ett samhälle som förändrats radikalt där 

kontroll och övervakning av medborgarna från ”maktens” sida har blivit nödvändig 

för att få samhället att fungera. Även det faktum att filmerna tar upp problematiken 

med (dagens) flyktingpolitik och dess tillvägagångssätt har påverkat valet av filmerna.  

Children of men 
 

Children of Men kom ut på biograferna den 9 februari 2006. Filmen är regisserad av 

Alfonso Cuarón och baserad på en roman skriven av P.D. James med den svenska 

titeln Människors barn. Filmen tar med tittaren till år 2027 då inga barn har fötts på 

18 år. Kaos och förödelse har spridit sig över världen och det är bara Storbritannien 

som fortfarande har en fungerande infrastruktur och en sånär kontroll över 

situationen. Många illegala flyktingar söker sig till landet men möter starkt och brutalt 

motstånd från statens sida.  

 

I filmen får tittaren följa Theo Faron, en vanlig man som dras in i en ovanlig situation. 

Theo var i sina ungdomsår en hängiven aktivist men har på senare tid ett trist jobb och 

har förlorat sin glöd och vilja för att fortsätta sitt aktivistliv. Theo blir dock kontaktad 

av sin ex-fru, ledare för organisationen The Fishes med koppling till verksamheten 

The Human Project som forskar kring ett botemedel mot infertiliteten. Hon ber om 

hjälp för att föra den kanske enda gravida kvinnan i världen ut ur landet och till The 

Human Project. Detta blir ingen lätt uppgift då olika grupperingar vill dra fördel av 

att ha den gravida kvinnan på sin sida.  

 

 Filmen fick god kritik från flera välkända filmsidor på Internet och tidningar
3
, vissa 

mer lyriska än andra. Kopplingen till att filmens närliggande framtid inte är så olik 

vår egen är också något som uppmärksammats.  

 

                                                 
3
http://www.metacritic.com/film/titles/childrenofmen 2009-03-05 (Amerikanska recensioner) 

http://www.metacritic.com/film/titles/childrenofmen
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Moviezine.se skrev, ”Framtiden á la Alfonso Cuarón är inte alltför olik dagens värld, 

fast regissören smyger in små detaljer att hålla utkik efter, som rörliga löpsedlar och 

en skönt spejsig Rubiks kub. Men man undviker att dränka filmen i teknik, för att vi 

lättare ska kunna relatera till händelserna.”
4
 Även Svenska Dagbladet 

uppmärksammade kopplingen och skrev i sin recension att ”/../Cuarón gör dock 

mycket bra ifrån sig i de drivna och ofta chockartade actionsekvenserna, samt i 

scenografin, ganska lik vår tid men ändå inte.”
5
 Den amerikanska tidningen 

RollingStone menar dock att regissören verkligen får tittaren att tro på den bild av 

världen som målas upp: ”I'm not usually one for political fables that include symbols 

such as a ship called Tomorrow. But Cuarón has a gift only the greatest filmmakers 

share: He makes you believe.”
6
 

 

V for Vendetta 
 

V for Vendetta är en amerikansk långfilm från 2006 som bygger på den tecknade 

serien V for Vendetta av Alan Moore. Hugo Weaving spelar huvudrollen som den 

maskerade V och i övriga roller ses bland andra Natalie Portman, Stephen Rea och 

John Hurt. Filmen utspelar sig i ett futuristiskt och fascistiskt London, där den 

totalitära regeringen har fängslat och avrättat ”icke önskvärda medborgare”, som 

muslimer, svarta, homosexuella och vänsterliberala. Filmen handlar om 

frihetskämpen V som kämpar för politisk och social förändring i ett dystopiskt 

samhälle, men samtidigt driver en personlig vendetta mot dem som sitter vid makten. 

I början av filmen möter han den unga kvinnan Evey som bevittnar det första av hans 

dåd nämligen att spränga domstolen The Old Bailey. Evey bistår sedan under filmens 

gång V med hans planer. Strax efteråt kapar V Londons TV-station för att kungöra sitt 

nästa mästerverk; att exakt ett år senare den 5 november, Guy Fawkes’ Day i 

England, spränga parlamentet.  

 

Filmen är regisserad av James McTeigue i hans regidebut, efter ett manus av bröderna 

Larry och Andy Wachowski, kända för The Matrix-trilogin, som även producerar 

                                                 
4
http://www.moviezine.se/film/children-of-men 2009-03-02 

5
http://www.svd.se/kulturnoje/film/artikel_24113.svd 2009-03-02 

6
http://www.rollingstone.com/rEveyws/movie/7405482/rEveyw/12987116/children_of_men 

 2009-03-05 

http://www.moviezine.se/film/children-of-men
http://www.svd.se/kulturnoje/film/artikel_24113.svd
http://www.rollingstone.com/reviews/movie/7405482/review/12987116/children_of_men
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filmen.
7
 När filmen släpptes fick den mestadels bra kritik, och hade även ett bra 

mottagande hos publik och fans av originalserien. Filmskaparna valde dock att 

uppdatera referenser till dagens samhälle, som inte fanns med Alan Moores serie (som 

gjordes på 1980-talet.) Filmen tar upp flertalet politiska och nutidshistoriska scenarion 

som inträffade under denna period. Svenska Dagbladet skrev i sin recension;  

”Det råder ingen tvekan om att bröderna Wachowski tillsammans med regissören 

James McTeigue (som var medregissör på Matrix-trilogin) har uppdaterat Alan 

Moores kultseriealbum V for Vendetta med en kritisk blick på vår samtid: 

Här finns Irak, Abu Ghraib, spinnande medier, självmordsbombare (en bomb i 

Londons tunnelbana) – man har till och med tryckt in fågelinfluensan.”
8 

 

 

 

 

                                                 
http://film.nu/filmrecensioner/v-for-vendetta/ 2009-03-05. 

8
 http://www.svd.se/kulturnoje/film/artikel_23883.svd 2009-03-20 

http://film.nu/filmrecensioner/v-for-vendetta/
http://www.svd.se/kulturnoje/film/artikel_23883.svd
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Tidigare Forskning 
 

Eftersom materialet som analyseras i uppsatsen faller inom genren science fiction så 

är det på sin plats att se till den tidigare forskning som behandlat ämnet. Studierna är 

många och behandlar ofta valda delar av genrens särdrag.  Här nedan har vi valt att 

lyfta fram speciellt två forskare; filmhistorikern J.P. Telotte och science fiction 

forskaren Jerry Määttä. Avsnittet tar framförallt upp exempel på hur genren kan 

beskrivas, de huvudsakliga diskussionerna om genren och dess utveckling, och vad de 

alster som faller inom genrens ramar ofta behandlar.  

 

Science fiction som genre 
 

Filmhistorikern J.P. Telotte skriver i sin bok Science Fiction Film att när man börjar 

studera science fiction så stöter man nästan direkt på en paradox – science och fiction 

– vetenskap och fiktion.
9
 Fakta möter fantasi. Han skriver vidare att science fiction 

manifesterar vetenskap och vetenskapliga möjligheter, kanske till och med troliga 

scenarion. Han menar att science fiction bidrar till samma slags ”tänk om”-mentalitet 

som forskare ofta leker med under sina experiment. Telotte citerar även 

filmhistorikern John W. Campbell med tesen att science fiction är ett försök att 

förutse framtiden utifrån de vetenskapliga fakta vi har idag. Telotte hävdar också att 

science fiction, i form av filmmediet, jobbar hårt med att sträcka sig mot fantasins 

gränser med hjälp av kostsamma specialeffekter för att gestalta dessa 

framtidsfantasier och alternativa verkligheter.
10

 Vidare skriver han att science fiction 

är en genre så mångsidig i sina ämnen att den är svår att definiera på ett klart och 

enkelt sätt. Bland annat så blandas science fiction med flertalet andra genres. Som 

t.ex. action-genren med filmer som Equilibrium (2002), Total Recall (1990) och 

Aliens (1986). Skräck i Event Horizon (1997), Alien (1979) och Frankenstein (1931). 

Ytterligare en subgenre av science fiction, ofta kallad Space Western, lånar många 

element från klassiska amerikanska vilda västernfilmer, så som TV-serien Firefly 

                                                 
9
Telotte, J. P, Science Fiction Film, Cambridge University Press, 2001, 3 

10
Ibid. 3 
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(2002) med sin filmuppföljare Serenity (2005), och även Star Wars (1977) och Star 

Trek (flertalet filmer 1979 fram till idag och fyra olika TV-serier 1968 – 2005).  

 

Forskningen kring filmer som faller inom ramen för science fiction är stor. Flertalet 

filmhistoriker och medieforskare har skrivit verk som behandlar science fiction. 

Oftast så handlar studierna om frågor om identitet eller rädslan för förhållandet 

människa – maskin. Bland viktiga verk kan nämnas just J.P. Telottes Science Fiction 

Film (2001) som tidigare nämnts, och A Cyborg Manifesto: Science, Technology and 

socialist-feminism in the Late Twentieth Century (1985) av Donna Haraway.   

 

Ett problem som ofta tas upp i science fiction-filmer, och även i forskningen kring 

dessa, är frågan om identitet, och vad som händer med människan när maskinen 

utvecklas så pass mycket att den nästan är mänsklig i sig. Exempel på en sådan film är 

Blade Runner (1982). I filmen har man kunnat framställa konstgjorda människor, så 

kallade replikanter, som används till extremt svåra och farliga arbetsuppgifter som 

människor inte klarar av. De har även förmågan att utveckla samma typer av 

känsloregister som ”riktiga” människor, men har därför givits en begränsad livslängd 

samt förbjudits på jorden och avrättas därför så fort de upptäcks. Frågor filmen tar 

upp är bland annat vad det är som gör en människa mänsklig.  

 

Själva science fictiongenren slog igenom på riktigt ungefär samtidigt som 

vetenskapen började sina stora framsteg i modern tid, under 1950-talet. Det känns 

ganska logiskt att medan folk såg de stormsteg som utvecklingen tog, så som 

rymdresor, atombomben och teknikens framfart, så började författare och filmskapare 

fantisera om hur långt kan det gå och vad som kan gå fel. Ett allt sedan dess säljande 

koncept då dessa teknologiska framsteg både skrämmer och fascinerar oss.  

 

Science fiction forskaren Jerry Määttä beskriver i sin doktorsavhandling 

Raketsommar
11

 att science fiction genren och framförallt dess litteratur kan ses ”(…) 

som mycket fantasifulla tekniska och vetenskapliga spekulationer som ofta hamnar i 

förgrunden.”
12

 Något som också säkerligen smittat av sig på genrens filmer. Syftet 

med Määttäs avhandlingen är att undersöka hur science fiction- litteraturen i Sverige 

                                                 
11

Määttä Jerry, Raketsommar, 2006.  
12

Ibid  14 
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lanserades och mottogs mellan åren 1950-1968 och hur debatten om genren betedde 

sig i litteraturkritiken. I den inringar Määttä science fictiongenren som utpräglad 

populär och att detta varit av avgörande betydelse i samband med diskussioner av 

bl.a. litterärt värde. Han menar vidare att eftersom genren ofta vänt sig till en ung 

publik under 1900-talet så har den också fått en relativ låg status och att detta har 

påverkat science fictiongenren. Science fiction förknippas inte sällan med 

populärvetenskap och även pseudovetenskap menar Määttä, och att filmerna som hör 

hemma inom genren bidragit till att lansera den för en bredare publik och genom detta 

stärkt föreställningarna om genrens utmärkande drag.
13

  

 

Määttä diskuterar även debatten om hur science fiction ska definieras då det råder 

oenighet kring detta. Är det en genre, ett skrivsätt, en värderande term eller en 

kommersiell marknadskategori? Genom åren har ett stort antal försök till att fastställa 

science fiction gjorts varav de flesta har tagit fasta på genrens inslag av 

naturvetenskaplig eller teknisk spekulation. Dock så ska man inte bortse från, menar 

Määttä, att science fiction är starkt kopplad till 1900-talets snabba vetenskapliga, 

tekniska och samhälleliga utveckling. Vidare menar han att andra teoretiker, såsom 

Donna Haraway, Fredric Jameson och Jean Baudrillard, börjat hävda att genren tycks 

ha utvecklats från att enbart ses på som fiktion till något av ett sätt att betrakta 

världen. Andra teoretiker tycker sig ana att genren och dess framtidsgestaltningar 

börjat kollapsa till ett slag historielösa, indirekta beskrivningar av en komplex och 

snabbt föränderlig nutid, och att detta riskerar att upplösa genrens något så när 

avgränsbara egenarter då framtiden inte längre betraktas på samma sätt.
14

   

 

 

Tidigare forskning om filmerna 
 

V for Vendetta har undersökts i flertalet akademiska verk, dock främst i sin 

ursprungliga form som serietidning, snarare än filmversionen. Både filmen och serien 

utspelar sig i ett dystopiskt England, som är världens enda kvarvarande stormakt, och 

som det verkar, det enda någorlunda bevarade landet, då de flesta andra verkar ha gått 

                                                 
13

Määttä Jerry, Raketsommar, 2006, 15f 
14

Ibid. 31-33 
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under i olika utsträckningar. England har blivit en totalitär stat under ledning av en så 

kallad High Chancellor. (Både filmen och serien gör flertalet allusioner till Nazi-

Tysklands regim.) I detta England finns karaktären V, en man som av regeringen 

stämplas som terrorist. V kämpar för att störta den sittande, fascistiska regeringen, 

och har som symbol för sina gärningar tagit den engelske 1600-talssoldaten Guy 

Fawkes, som den 5 november 1605 försökte spränga det engelska parlamentet.  Både 

serien och filmen belyser att vi i dagens samhälle måste känna till vår historia, och 

lära oss av denna. Som tidigare nämnts så görs många allusioner till Nazi-Tyskland, 

samt till Guy Fawkes ”Gunpowder Plot”. Som tittare av filmen och läsare av serien 

påminns vi ständigt att om att vi måste vara historiskt medvetna och känna till vårt 

eget ansvar i formandet av samhället. Uppsatsen Overthrowing Vengeance: The Role 

of Visual Elements in V for Vendetta av Pedro Moreira, som handlar om serien V for 

Vendetta, hävdar att slutet av serien, som även är med i slutet av filmversionen, lägger 

en tyngdpunkt på medvetenhet; att vara medveten om samhället runt omkring sig. Det 

är ett öppet slut, som författaren menar lämnar tittaren/läsaren med en känsla av hopp, 

att det dystopiska samhället vi har fått presenterat för oss har störtats. Moreira skriver 

att slutet symboliserar den viktigaste delen av drömmen om ett bra samhälle; att valet 

är vårt eget och att det är vi som formar samhället.15  

 

Vi har under arbetet med uppsatsen försökt att hitta akademiska verk rörande både 

boken Människors Barn av P.D. James, som Children of Men bygger på, samt för 

filmen i sig. Vi har inte lyckats hitta något alls om detta, och inte heller om 

filmversionen av V for Vendetta. Vår slutsats gällande detta är därför att eftersom 

båda filmerna är relativt nya (i skrivande stund 3 år gamla) så är denna uppsats en av 

de tidigaste studierna om de båda filmerna. Angående Människors Barn antar vi att 

det helt enkelt inte har gjorts några tidigare akademiska studier. Då de flesta studier 

inom science fiction-genren oftast har valt att titta på identitetsfrågor och alternativa 

synsätt att betrakta världen, har vi istället valt att undersöka dessa filmer utifrån ett 

bredare perspektiv. Vi har inspirerats av frågor rörande övervakning, bl.a. utifrån 

teorier av Foucault, och Hansens hypernationalism och frågor kring flyktingpolitik. 

                                                 
15

Pedro Moreira, "Overthrowing Vengeance: The Role of Visual Elements in V for Vendetta", 

Spaces of Utopia: An Electronic Journal, nr. 4, Spring 2007, pp. 106-112 <http://ler.letras.up.pt > ISSN 

1646-4729. 
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Det är inte filmens handling som är det viktigaste, utan det omkringliggande 

samhället som gestaltas i filmerna.   
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Teoretiska ingångar   
 

Här nedan presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv. Vi har framförallt sett till 

idéhistorikern Michel Foucaults teorier om övervakning och makt och den 

vidareutveckling som sociologen Nikolas Rose arbetat fram. Vi har även sett till 

statsvetaren Peo Hansens diskussion om hypernationalism, framförallt för att ta del av 

de flyktingpolitiska förslag som lagts fram i EU och dennes tankar om dessa. 

Övervakning och makt 
 

För att studera var makten finns och hur den används i filmerna har vi valt att titta 

närmare på Michel Foucaults teori om övervakningssamhället, hur makten används 

och styrs och den utveckling av teorin som skett utifrån hans studier. Avsnittet är 

tänkt att ge oss en hjälpande hand ifråga om hur filmerna gestaltar övervakning och 

maktens syn på människans värde. 

 

Foucault har utifrån filosofen Jeremy Benthams ritning på ett fängelse vid namn 

Panopticon utformat en tes. Enligt Foucault visar detta arkitektoniska uttryck en 

samordning för maktmekanismer. Fängelset i sig kan beskrivas som en cirkelrund 

byggnad vilken bildar en ring i vars mitt det reser sig ett torn. Tornet är försett med 

stora fönster som vetter mot ringens insida. Den ringformade byggnaden är uppdelad i 

celler som går tvärs igenom den. Varje cell i sig har två fönster: ett inåt mot tornet och 

ett utåt som släpper in ljuset som tränger igenom cellen från ena sidan till den andra. 

Principen är att man placerar en övervakare i tornet som då kan urskilja alla de 

instängda personer via deras siluetter som avtecknar sig i motljuset i den omgivande 

byggnadens celler. Övervakaren ser fångarna ständigt och fångarna är väl medvetna 

om att de är övervakade. Foucault menar att då fången i sig är totalt avskild från sina 

medfångar på grund av sidoväggarna som skiljer varje cell åt, samt att fängelset i sig 

är totalt upplyst med hjälp av solljuset så bildas en perfekt miljö för övervakning. 

Synligheten blir en fälla. Var och en är på sin plats, inlåst, och där övervakaren 

ständigt kan iaktta fången framifrån och där fången blir ett objekt vilket information 

inhämtas ifrån.  Foucault menar att ordning garanteras genom att fången är synlig från 

tornet men osynlig för sina medfångar. Tillintetgörandet av folkmassan, där alla slags 

utbyten äger rum och individerna smälter samman ersätts av en mångfald av individer 
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som kan räknas och kontrolleras. Från fångens perspektiv ersätts detta av en inlåst och 

betraktad ensamhet. Panopticon har genom detta uppnått sin huvudsakliga uppgift att 

göra fången ständigt medveten om att han är övervakad. Och tack vare att fången är 

medveten om detta fungerar makten automatiskt.
16

  

 

Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling blir diskontinuerlig, 

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, kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär. Från den 

synpunkten är det på en gång för mycket och för litet sagt att systemet fungerar genom att 

fången ständigt iakttas av en övervakare: för litet, ty huvudsaken är att han vet sig vara 

övervakad, för mycket, ty han behöver inte vara det i verkligheten. Därför uppställde Bentham 

principen att makten borde vara synlig och okontrollerbar.
17 

 

Makten blir alltså synlig då fången ständigt ser siluetten av tornet, och okontrollerbar 

då fången aldrig vet om han är övervakad i ett bestämt ögonblick men samtidigt som 

han är säker på att han alltid kan vara det. Foucault menar att även om det faktiska 

fängelset aldrig byggdes under Benthams livstid, så har dess design påverkat 

skapandet av moderna samhällsstrukturer och organisationer. Foucault hävdar att alla 

hierarkiska organisationer så som militär, skolor, sjukhus och fabriker har utvecklats 

för att efterlikna Benthams koncept. Foucault kallar detta fenomen ett ”generaliserat 

fängelse”. I kontrast till fängelset säger dock Foucault att det generaliserande 

fängelset (samhället) inte bara är till för de kriminella, utan även för samhällets lydiga 

militärer, användbara arbetare och driftiga studenter.  Han menar att dessa tekniker är 

centrala för det kapitalistiska samhällets framgång. Ett av de mest kända 

populärkulturella exemplen på Bentham/Foucaults panopticoninspirerade samhällen 

är George Orwells 1984.  

 

Kritiken och Rose 

Foucaults fascination för det panoptiska modellfängelset egen fulländlighet fick 

motstånd från vissa kritiker då de tyckte att de mänskliga relationerna osynliggjordes. 

Foucault menade att makten var /.../ en maskin i vilket alla är fångna, de som utövar 

                                                 
16
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makten likaväl de som makten utövas över.” 
18

 Enligt kritikerna var detta en ohållbar 

analys då de inte höll med om att all kreativitet och gestaltningsförmåga låg hos en 

makt som inte var mänsklig, medan människorna var objekt i maktens våld. Problem 

som också lyftes fram var att det bara handlade om individer och särskilda 

institutioner, och att det inte var säkert att resultatet gick att generalisera till hela 

samhället. De menade att staten inte fungerade genom att kontrollera medborgarnas 

liv i detalj. Fängelset var på många sätt en spegel av det omgivande samhället, men 

inte nödvändigtvis på alla sätt. Framförallt var är det inte säkert att det sätt man styr 

över fångar är samma sätt som man styr över alla medborgare. Därav menade 

kritikerna att Foucaults analys fungerade utmärkt för att visa hur makt utövades inom 

institutioner men sämre när det gällde att förstå hur ett samhälle styrdes. Foucault som 

troligtvis var medveten om detta konstruerade begreppet gouvermentalité utifrån 

verbet gouverner, som betyder styra eller regera, och substantivet mentalité, som 

betyder mentalitet eller tankesätt. När begreppet översattes till svenska fann man det 

bäst att skapa ett nytt ord, regementalitet, som ska anspela på styrning, regering, 

mentalitet och rationalitet.
19

   

 

Fokus i begreppet ligger i dessa tre punkter: 

1) Styrningsrationalitet: Regementalitet har bland annat kretsat kring hur man 

under olika tider resonerat om arbetslöshet och brottslighet i syfte att styra 

dem. Ofta handlar syftet om att frilägga den rationalitet som förenar mycket 

olika åtgärder och diskussioner. T.ex. att arbetslöshet och brottslighet har 

liknande orsaker är en ståndpunkt som fått större genomslag idag. Grunden till 

detta är att fattigdom och brottslighet ofta hanteras på liknande sätt i samhället 

men inom olika statliga institutioner. Om man begått brott eller bara är fattig 

så handlar det om att man inte tagit sitt ansvar och detta synsätt formar vilka 

åtgärder som sedan vidtas. Det är därför befogat att undersöka om det är 

samma tänkande och samma sätt att styra som kan finnas när det gäller 
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hanteringen av brottslighet och arbetslöshet. 

2) Tekniska och praktiska aspekter: Studier om hur registerdata, riskkalkyler, 

bokföringsrutiner och byggnadsarkitektur fungerar som verktyg för att styra 

människors beteende. Saker som inte tycks vara så märkvärdiga sätts in i ett 

sammanhang där betydelsen framstår på ett nytt sätt. Riskkalkyler används 

exempelvis för att sortera in människor i olika fack där de sedan utsätts för 

olika sorts kontroll som motsvarar en bedömd risknivå. 

3) Självtekniker: Självpåtagna övningar för att bli en god medborgare. Den 

enskilde medborgaren tar på sig ett stort arbete genom att styra sitt eget 

beteende så ingen annan behöver ingripa. Det finns ingen motsättning mellan 

det upplevda egenintresset och maktens uttalade vilja. Tvärtom, den politiska 

regleringen kopplas till ambitioner, rädslor och behov som finns hos 

medborgarna. Resultatet blir att medborgarna styr sig själva medan makten i 

sig kan styra på avstånd. 
20 

 

Nikolas Rose, professor i sociologi vid London School of Economics, är en av de 

starkast lysande företrädarna för regementalitets-skolan, och har vidareutvecklat 

Foucaults teori om hur övervakningssamhället bör betraktas. Rose menar att 

kontrollen över människor utgår från institutioner men tillämpas inte där utan i hela 

samhället. Det finns en mängd åtgärder som baserade på tvång och fysisk 

utestängning organiserar samhället: övervakning på allmänna platser, 

inpasseringskontroller på arbetsplatser, väktarbevakning i bostadsområden och 

mängder med dataregister. Enligt Rose så sker kontrollens spridning enligt ett bestämt 

mönster, och mönstret är riskhantering. Kontrollerna är baserade på ett risktänkande.
21 
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Resultatet har blivit ett riskbaserat kontrollsamhälle som avlöst välfärdsstaten. Staten har 

frånsagt sig ansvaret för de mest marginaliserade medborgarna. Vissa grupper hålls utanför från 

deltagande i samhället på grund av att de anses hotfulla, det vill säga motsvarar administrativt 

framtagna riskprofiler. Samtidigt ansvarar inte staten för konsekvenserna för denna 

utestängning, utan gör istället de utestängda medborgarna ansvariga för att själva skydda sig 

mot inbrott, droger och personrån.
22 

 

Nikolas Rose menar att kontrollsamhället är ett samhälle av konstant formande, som 

ett nätverkssystem som ständigt expanderar, i motsats till ett hierarkiskt system. Om 

en del av nätverket slås ut ska inte resten av systemet lida. I kontrollsamhället, menar 

han, handlar det inte om att socialisera och disciplinera subjektet. De handlar inte om 

att skapa en regim vilket inom varje person är konstant under uppsikt av en makt som 

individualiserat övervakningen. Utan personens uppförande bevakas kontinuerligt och 

är utformad på så sätt att övervakningen finns i vardagen.  Kontrollstrategierna kan 

hittas i fabriken, fängelset, familjen, skolan, i offentlig arkitektur och stadsplanering, 

fritidanläggningar, massmedia och mycket annat. Dessa finns där för att skapa goda 

medborgare, allmän ordning och kontroll, underröjande av kriminalitet, avvikelser 

och asocialt uppförande.  

 

Så frågan är hur makten beter sig och hur den utövar övervakning av medborgarna i 

filmerna. Är det så att medborgarna själva har tagit sig an självpåtagna övningar för 

att bli goda medborgare såsom Rose beskriver det? Kan det vara så att samhället som 

gestaltas i filmerna är drivna utifrån ett risktänkande där människor delas in i olika 

riskkategorier och där byggnadsarkitektur m.m. används som ett sätt att kontrollera 

medborgarna? Vidare kan det diskuteras om medborgarna själva är medvetna om 

övervakningen och hur de i så fall hanterar den, eller om övervakningen 

operationaliseras subtilt. Intressant utifrån detta avsnitt är också att applicera dessa 

tankar på hur makten ser på människan och hur dess metoder verkar för att behålla 

kontrollen över samhällsordningen.    
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Hypernationalism 
 

Statsvetaren Peo Hansen skriver om hypernationalism i dagens EUropa (sic). 

Specifikt för denna uppsats tar han upp exempel rörande 2000-talets England, något 

som vi kommer att diskutera senare i analysen. Hansen tar upp flertalet exempel i sin 

text om har drivits fram i EUropa av den brittiska regeringen under Tony Blair, 

rörande invandringen till England och andra EU-länder. I artikeln 

Hypernationalismens EUropa, publicerad i antologin Rasismer i Europa – migration i 

den nya världsordningen, skriver Hansen att de politiskt styrande i EU har blivit 

alltmer eniga om att invandrare och asylsökande från fattiga länder har blivit ett av de 

största problemen i EUropa, han benämner det som Problemet med stort P.
23

 Han 

menar att många av EU: s regeringar sammankopplar diverse nationella och 

gränsöverskridande problem med, vad de själva kallar, ”den ökade invandringen från 

icke-västliga länder”. Vidare skriver Hansen att de mer och mer radikala ”lösningar” 

som regeringarna lägger fram också undanhålls allmänhetens (och som Hansen själv 

skriver, demokratins) åskådan. Hansen säger även att som många människor beskriver 

EU-regeringarnas allt radikalare förslag att förändra flyktingpolitiken som ett 

”demokratiskt underskott” är felaktigt, då termen underskott syftar till att det finns 

möjligheter att balansera budgeten/demokratin, vilket han menar inte är möjligt i detta 

fall. 
24

  

 

De exempel på ”lösningen med flyktingfrågan” som lagts fram i EUropa kan i det 

närmaste liknas vid Tredje Rikets ”slutgiltiga lösning”. Bl.a. nämner Hansen flera fall 

i Danmark där danskar som gift sig med partners av icke-danskt ursprung har 

deporterats, i de flesta fall flyttat till Malmö. Dessa ”kulturellt otrogna” danskar som 

inte skiljer sig från sina partners får ett brev skickat till sig från staten som informerar 

om att de nu är statslösa och har 15 dagar på sig att lämna landet.
25

 Detta är bara ett 

exempel på vad som inträffar i EUropa med icke önskvärda flyktingar och ”icke-

västerlänningar”. Tony Blair lyckades även få igenom ett förslag om att den brittiska 
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flottan skulle bevaka området kring Medelhavet, så att flyktingar från Nordafrika inte 

skulle kunna ta sig till Europa sjövägen, kallat Operation Odysseus.
26

   

  

Hansen skriver i sin artikel att det Europeiska samarbetet i dessa frågor leder till en 

form av hypernationalism, en nationalism som han menar inte bara saknar 

nationalister, utan även gränser. Denna gränslösa nationalism försöker lösa ett 

gränslöst problem, för EU-samarbetets postnationella täckmantel.
27

 Hansen skriver 

vidare att när alla regeringar samarbetar till ändamålet att lösa ett ”gemensamt 

Problem” så behöver ingen ta på sig hela ansvaret, utan alla kan spegla sig i varandra 

och två sina händer. 

 

Så frågan är hur makten beter sig och hur den utövar övervakning av medborgarna i 

filmerna. Är det så att medborgarna själva har tagit sig an självpåtagna övningar för 

att bli goda medborgare såsom Rose beskriver det? Kan det vara så att samhället som 

gestaltas i filmerna är drivna utifrån ett risktänkande där människor delas in i olika 

riskkategorier och där byggnadsarkitektur m.m. används som ett sätt att kontrollera 

medborgarna? Vidare kan det diskuteras om medborgarna själva är medvetna om 

övervakningen och hur de i så fall hanterar den, eller om övervakningen 

operationaliseras subtilt. Intressant utifrån detta avsnitt är också att applicera dessa 

tankar på hur makten ser på människan och hur dess metoder verkar för att behålla 

kontrollen över samhällsordningen.    
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Metodologiska perspektiv 
 

Då denna uppsats tar plats i fältet visuell kultur så är det på sin plats att använda sig 

av dess teoretiska perspektiv och framförallt en del av de verktyg som semiotiken 

ställer till förfogande.   

 

Samhället vi lever i har alltmer blivit visuellt. Inom den akademiska världen sågs 

länge visuell kultur som ”lågkultur” och något som i sig inte var intressant att studera. 

Numer har det dock blivit mer accepterat och utbrett. I själva begreppet ryms många 

olika former av kulturell gestaltning och en av dem är naturligtvis filmmediets alster.  

Ett viktigt syfte med studier av visuell kultur är att göra instrument tillgängliga för 

åskådaren att bättre förstå det visuellas roll för förståelsen av samhället.  Innebörden 

av visuell kultur betyder inte då en separation från språk, tal, text eller andra 

representationssätt som hör till upplevelsen, detta är en del av dess kontext och har 

alltså en viktig betydelse. Studier av visuell kultur handlar emellertid om att tolka 

bilder av alla möjliga slag. En avkodning av en bild kan ge en uppfattning om vilken 

eller vilka meningar som finns representerade i den, något som självklart är beroende 

av utomstående kulturella faktorer, t.ex. var den publiceras och vem som ser bilden. 

Men genom detta ges också möjligheten att titta närmare på den kultur vilken bilden 

är skapad i. Genom att tolka bilder bidrar det till att man ger dem ytterligare mening 

och påverkar på så sätt hur man använder sig av bilder i samhället.
28

 Förklaringar, 

beskrivningar och definitioner av vår värld och så som vi ser den görs ofta med ord 

men bilder kan ofta användas till samma ändamål. Representation kallas detta och 

refererar helt enkelt till hur vi skapar betydelse i och om den värld vi lever i och om 

oss själva. Precis som ett språk har olika regler i hur man tolkar och uttrycker 

betydelsen av det som sägs kan man även finna i det visuella. Det har pågått många 

diskussioner genom historien ifråga om representationer speglar världen som den är 

eller om det är så att vi konstruerar världen och dess mening genom de olika 

representationsmetoder som vi applicerar på den. Om det är så att vi genom specifika 

kulturella kontexter skapar mening om vår värld betyder det att vår värld endast får 
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mening och kan ”ses” med hjälp av dessa representationsmetoder. Detta betyder alltså 

att representationer inte speglar vår värld som den är utan att vi istället konstruerar 

mening om världen genom dessa metoder. De reflekterar alltså inte en redan 

existerande verklighet på så sätt som de organiserar, konstruerar och förmedlar vår 

förståelse av vad som är verkligt, känslor och fantasi.
29

  

 

Tecken 

Studier av tecken är det som allmänt brukar kallas semiotik och i detta brukar man 

också inkludera de koder som tecken organiseras inom och kulturen som tecknen och 

koderna finns i.
30

 Tecken kan enligt semiotikern Roland Barthes
31

 vara index, ikoner, 

symboler eller allegorier och kan vara flera av dessa samtidigt.  

 

· Index är tecken som kopplar samman tecknet och objektet. Ingen rök utan eld 

är ett vanligt exempel för att förklara det.  

· Ikoner är tecken som försöker efterlikna ett objekt, t.ex. som ikonen ”Den här 

datorn” på din dators skrivbord.  

· Bokstäver och ord är exempel på symboler, de kan berätta vad det är för objekt 

som man talat om men är i sig fristående från objektet. T.ex. ordet ”dator” är 

fristående från objektet dator, då den som objekt kan hänvisas till och yttras 

med andra ord på andra språk.  

· Tills sist allegori, vilket är ett utbyte av ett budskap mot en metafor och kan 

ha formen av en saga eller myt. En film kan t.ex. ses som en allegori för något 

annat.  

 

Ikon mer ingående 

En ikon är en bild som refererar till något utanför sina enskilda delar, något som har 

stort symboliskt värde för ett stort antal människor. Ikoner uppfattas ofta representera 
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universella koncept, känslor och betydelser. En bild producerad i en specifik kultur, 

vid en viss tid och plats kan tolkas ha universell betydelse samtidigt som den har 

styrka nog att skapa liknande reaktioner hos åskådare från andra kulturer. Om man 

ska ifrågasätta en sådan bild är det klokt att se till de kulturella, historiska och 

samhälleliga betydelserna som är utmärkande i sådana bilder.  Dock så går det nu för 

tiden också att reproducera bilder och genom detta också ändra bildens betydelse till 

något helt annat, en bild med en ny mening och kontext som berättar en ny historia.
32

    

 

Det betecknande och det betecknade 

Oavsett vilken sorts tecken man har att göra med så finns det två sidor som 

tillsammans bildar tecknet. Det betecknande refererar till ett teckens utformning, 

visuellt eller ljudligt. Och det betecknade är den mentala bild som uppkommer när 

man får ta del av det betecknande.
33

 Om man hör ljudet av eld eller ser ordet ”eld” så 

är detta betecknande medan det betecknade är den mentala bild vi får av eld, t.ex. en 

majbrasa, den olympiska elden eller en skogsbrand. Enkelt sagt, det som gör att vi vet 

vad eld är för något.  

 

 

Denotation och konnotation 

Man brukar säga att en bild kan delas in i begreppen denotativ och konnotativ mening. 

Den denotativa betydelsen beskriver helt enkelt vad bilden visar, det betecknande och 

det betecknade bildar tillsammans ett tecken som refererar till verkligheten. Den 

konnotativa betydelsen bidrar ofta till en djupare förståelse av vad bilden faktiskt 

representerar, och vilka specifika kulturella betydelser den innehar. Konnotativa 

betydelser förlitar sig alltså mer på den kulturella och historiska kontext som bilden är 

tagen i. Och när det gäller hur något representeras så använder man begreppet 

konnotation. Televisionens eller biografens bilder är ofta kombinerade med ljud och 
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musik i en narrativform och därför finns ofta betydelsen i bildernas ordningsföljd 

istället för i endast i en bild. 
34 

 

Myt 
 

Konnotation är till viss del svårt att skilja från begreppet myt då de påminner om 

varandra. Det finns ingen klar gräns mellan begreppen. Enligt medieforskaren John 

Fiske, som försökt göra en tydlig delning mellan begreppen, menar att konnotationens 

avgörande faktor är det betecknande och mytens avgörande är då det betecknade.
35

 

När Barthes använder sig av begreppet myt så gör han det på ett annat sätt än vad vi 

kanske är vana vid. Hans användande av ordet ska inte förstås utifrån begreppet 

mytologi eller betydelsen av att något inte skulle vara sant, utan utifrån att myten är en 

form av yttrande – ett meddelande – ofta av ideologisk karaktär, men myten är inte 

som ett föremål eller en idé utan det sätt som man använder sig av för att ge ett 

föremål eller en företeelse en betydelse.
36

 Barthes använder sig av begreppet myt för 

en bredare möjlighet till tolkningar och att kunna gå djupare in i vad det är som gör att 

vi får de associationer som vi får och sålunda kan det mesta i vårt samhälle förstås 

med hjälp av begreppet myt. Med myt menas att en konnotativ betydelse ibland kan 

referera till kulturella värderingar och trosföreställningar om ett samhälle som inte 

helt och hållet stämmer. Att betydelsen i sig hör hemma hos en speciell grupp men 

har gjorts om så att den verkar vara universell för ett helt samhälle. Myt framställer då 

den konnotativa betydelsen som denotativ.
37

  

 

Tillvägagångssätt 

I vår analys kommer vi att titta på de båda filmerna utifrån en del av de verktyg som 

semiotiken ställer till förfogande, speciellt då vi analyserar de representationssätt 

filmerna använder sig av. Genom tematiska indelningar i analysen kommer vi direkt 

sammankoppla syfte och frågeställningar med dessa. De teman vi kommer att inrikta 

oss på är Världsläget, Makten & Övervakningen och Makten & Människan. Rent 
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praktiskt har vi sett på filmerna för att plocka ut de delar som behandlar 

flyktingproblematik, övervakning och hur samhället i sig gestaltas. Det viktigaste har 

inte varit filmernas handling utan det bakomliggande, det som visar vilken riktning 

världen har tagit och hur denna samhällsordning upprätthålls. Temana har arbetats 

fram under processens gång, med stöd av våra teoretiska ingångar. Teorin har 

inspirerat vår metod, som i sin tur har utvecklat våra teman. Under analysens gång har 

vi ständigt återgått till filmerna för att se till detaljerna i de scener vi valt ut efter de 

teman som är uppsatta. De semiotiska verktygen har använts på så sätt att de hjälpt 

oss att tolka vad filmerna i sig vill säga om den samtid vi lever i och hur filmernas 

representationssätt fungerar. Vi har alltså sett till det denotativa för att sedan se om 

det finns en konnotativ betydelse eller en myt- med ideologisk karaktär eller för att ge 

en företeelse någon slags betydelse. 
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Analys 
 

Här nedan följer vår analys av filmerna, uppdelad efter var och en av filmerna, samt 

delat i tre teman, Världsläget, Makten & Övervakning och Makten & Människan, 

baserat på våra tidigare frågeställningar, som behandlar hur vår samtid tolkas i 

filmerna, vilken syn makten har på människan och hennes värde, samt hur 

övervakningssamhället problematiseras. Efter detta följer en sammanfattande, 

jämförande analys mellan de båda filmerna, där vi även tar upp den sista 

frågeställningen, om filmerna förmedlar någon ideologisk tankeställning.  

 

Children of Men 
 

Världsläget 
Filmen börjar dramatiskt med ett förtydligande om hur världsläget ser ut år 2027. Det 

är rösten av en nyhetsreporter som möter tittaren och som berättar om de senaste 

händelserna som skett runt om i världen. Vi får veta att staden Seattle i USA har varit 

belägrad i nu 1000 dagar, att en nationalistmotion har blivit lagstadgad vilket innebär 

att gränsen (även i fortsättningen) är stängd och att utvisning av illegala immigranter 

kommer att fortsätta. Nyhetsreportern fortsätter med att presentera huvudnyheten: 

världens yngsta människa har blivit knivmördad utanför en bar i Buenos Aires när han 

vägrade skriva en autograf. Diego Ricardo blev 18 år, fyra månader, 20 dagar, 16 

timmar och åtta minuter.  

 

Scenen tar plats i ett litet kafé medan Londons rusningstrafik far förbi utanför 

fönstren. I kaféets hörn hänger stora plattskärmar där nyheten om Diegos död 

framförs medan ett dussintal gäster står som klistrade vid vad som rapporteras. 

Folksamlingen består av olika etniciteter, yrken (även en polis skymtar förbi) och 

åldrar med de flesta i medelåldern. Theo Faron, huvudkaraktären, presenteras kort här 

när han snabbt handlar sig en kopp kaffe och skyndar ut för att köpa en tidning i en 

automat. Strax efter detoneras en bomb i kaféet vilket efterföljs av panik och 

förödelse. 
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Det är i denna inledning av filmen som det framgår att samhället har genomgått stora 

förändringar och det verkar som att de skett på flera platser i världen. Framförallt 

märks de förändringar som skett på lokalnivå i London. På stora husväggar visas 

reklam med hjälp av futuristiska videoprojiceringar. De röda dubbeldäckarna finns 

fortfarande kvar men nu med reklam med rörligbild på dess sidor och bredvid dem far 

tuk-tuks förbi vilket tyder på att kulturer från andra världsdelar fått en betydande roll. 

Kopplingen till Asiens framväxt verkar visa på att delar av asiatisk kultur alltmer 

håller på att etablera sig i västvärldens storstäder. Idag har flera storstäder runt om i 

världen stadsdelar som går under namnen China Town, London är en av dessa och 

filmen kan tänkas visa på en vidareutveckling av integreringen av denna kulturella 

”koloni”.  Terrorismen är också något som märkbart fortfarande förekommer. 

Bomben på kaféet under rusningstrafiken visar att terrorism är något som har blivit 

vardaglig företeelse.  

 

En bit in i Children of men får tittaren ta del av en propagandafilm som visas på 

lokaltrafikens transportmedel men även runt om i staden. Bilder på storstäder i kaos 

med dess ikoner i brand eller delvis förstörda så som Eiffeltornet i Paris, Kuala 

Lumpurs Twin Towers, den amerikanska flaggan, Frihetsgudinnan i New York, EU-

kommissionens hus i Bryssel med flera. Budskapet framgår än mer tydligt då texten   

-THE WORLD HAS COLLAPSED ONLY BRITAIN SOLDIERS ON- sprider sig 

över skärmen samtidigt som Londons egen ikon Big Ben visas i sin fulla prakt i 

bakgrunden. Dessa ikoner betraktas stå för frihet, stabilitet, kulturellt och ekonomiskt 

välstånd, diplomati med mera. Med dessa krossade är det en anarkistisk värld vi möts 

av där organiserade grupper på sina ställen tagit över vissa landområden eller hela 

städer, som exemplet med Seattle. Enligt propagandan är det endast Storbritannien 

som klarat sig relativt bra och som har modet att kämpa vidare vilket visas med Big 

Ben, klocktornet i Westminsterpalatset där Storbritanniens parlament sitter och där 

makten finns.  

 

Världen har uppenbarligen gripits av panik och supermakter och länder har splittrats. 

Vad som splittrat dem uttalas aldrig i klartext men kan vara den infertilitet som råder 

och den desperata jakt på en syndabock som kan tänkas uppkomma ur en sådan 

situation. Dock så ligger troligen kriget i Irak som tanke och grund till denna splittring 
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och vad som kan komma att hända om de rådande politiska initiativ genomarbetas. 

För vidare in i filmen möter Theo sin gamle vän och den före detta politiska 

karikatyrtecknaren Jasper. För att presentera Jasper visas en del bilder, tidningsutklipp 

och diplom som har koppling till Jasper och till vad som hänt i samhället och världen. 

Direkta kopplingar till vår samtid visas med tidningsbilder på demonstrationer och 

rubriker som vädjar USA att inte attackera Irak. Via andra rubriker får man veta att 

tunneln mellan England och Frankrike har stängts, om vetenskapens försök att bryta 

infertiliteten och att alla utlänningar har kommit att klassas som illegala.  Om Jaspers 

fru, som är stum och rörelsehindrad, berättas det att hon blivit torterad av M15 när 

hon var journalist, liknelsen till Storbritanniens underrättelsetjänst M16 är påfallande.  

 

Makten & Övervakning 
 

Övervakningen av medborgarna som bedrivs av makten riktar främst in sig på de 

illegala flyktingar som är på väg att skickas till flyktingläger eller de som redan 

befinner sig där. Framförallt är det den arkitektoniska utformningen som begränsar 

flyktingarnas frihet. Det flyktingläger som man får ta del av är en stad omgjord till ett 

överbefolkat läger. Efter den första säkerhetszonen där grindvakter står och 

kontrollerar de bussar som transporterar flyktingarna övervakas det stora området till 

nästa zon av tungt beväpnade militärhelikoptrar. Vid den andra säkerhetszonen gallras 

vissa flyktingar ut och släpas ut ur bussarna för att ställas på rad och kontrolleras, 

vilket till synes oftast leder till döden. Utgallringen verkar inte ha några som helst 

bestämmelser utan det enda tittaren får ta del av är att en vakt med hund skriker åt 

människorna på bussen att titta på honom, sedan väljer han ut två som tvingas ut ur 

bussen. Kanske enbart för att visa maktexempel. De illegala flyktingarna blir 

behandlade på samma sätt som brottslingar, om inte värre. Styrningsrationaliteten är 

uppenbar när dessa två olika sorters problem behandlas på samma sätt. Flyktingarnas 

enda brott är att de försökt komma ifrån ett outhärdligt liv till något bättre, och i detta 

fall är det till synes endast England som kan erbjuda denna möjlighet.   

 

Riskhanteringen av dessa illegala flyktingar ter sig på så sätt att de inte är övervakade 

som i ett fängelse. Alltså en övervakning som ofta kontrollerar att alla fångar är på 

plats, begränsning av tillhörigheter och kontakten med andra fångar. Nej, 
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övervakningen håller människorna på plats inom ett särskilt område. Inom detta 

område råder anarki med oskrivna regler, det finns ingen egentlig makt som reglerar 

vad fångarna tar sig för utan vakternas enda uppgift är att behålla dem inom området 

så att de inte kan ta sig ut i det omslutande samhället. Människorna i området har 

alltså tilldelats ett eget ansvar att klara sig själva, under omänskliga sociala och 

ekonomiska villkor, på grund av utestängningen, staten/ makten har avsagt sig sitt. 

När det väl i slutet av filmen blir upplopp så sätts militären in. Ingen går säker och 

alla är måltavlor. Maktens sätt att hantera ”problemet” med flyktingarna är alltså att 

förgöra dem när de inte längre tillåter sig att behandlas efter en riskkalkyl för att bli 

frihetsberövade.  

 

Övervakningen av de ”vanliga” medborgarna visar sig framförallt på det antal poliser 

som rör sig i staden. Överallt finns de uppställda med kravallutrustning och tunga 

vapen, men framförallt för att leta reda på och bevaka de illegala flyktingar som 

tillfångatagits. Stora skärmar över staden visar även budskapet att det är olagligt att 

hjälpa en illegal flykting eller hålla denna gömd samt att undvika ett infertilitetstest. 

Även för att ta sig ut utanför London krävs speciella resehandlingar vilka nästan är 

omöjliga att få ta på. Detta kan beskrivas som en mentalövervakning där medborgarna 

ständigt blir uppmanade hur de ska agera i specifika situationer. Dessa uppmaningar 

kan leda till att medborgarna blir det som Rose kallar Självtekniker enligt 

regementalitetsteorin.   

 

Övervakningen i sig har också lett till att motståndsgrupper skapats och den grupp 

man får möta i filmen kallar sig för The Fishes. De är i krig med den brittiska 

regeringen tills den accepterar lika rättigheter för alla samt immigranter. Regeringen 

skyller bombningar som pågått runt om i England på denna organisation medan The 

Fishes hävdar att bombningarna är utförda av regeringen själv för att skrämma 

medborgarna, de menar att regeringen är korrupt. Dock får vi se senare i filmen att 

även The Fishes är en korrupt organisation, där medlemmar inom gruppen eftersträvar 

maktpositioner, då de försöker utnyttja situationen med Kee till sin egen fördel, och 

inte låter något eller någon stå i vägen.  
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Makten & Människan 
 

Ett tydligt exempel på hur makten försöker kontrollera sina ”fria” medborgare tills 

dödsögonblicket är Quientus, ett självmordspaket som gratis delas ut av staten. Jasper 

som i stora mängder odlar marijuana i sitt hem är förbryllad hur staten gratis ger bort 

medel med avsikt att döda samtidigt som marijuana betraktas som illegalt. Man får 

aldrig riktigt veta varför staten ger bort detta medel Quientus eller ransonerar 

antidepressiva medel till sina medborgare. Troligen har den rådande situationen fått 

en sådan proportion att de institutioner som med anvisning att hjälpa människor med 

psykiska problem kollapsat och slutat fungera, eller att staten på ett eller annat sätt 

inte har medel nog att lägga uppmärksamhet på dessa människor eller äldre som inte 

längre kan ta hand om sig själva. I ett visst avsnitt i filmen så visas en reklamfilm för 

detta medel när en man i sina äldre år sitter bekvämt tillbakalutad i soluppgången och 

dricker detta Quientus för att sedan gå mot soluppgången och försvinna. Medlet i sig 

presenteras som vägen till en lugn och behaglig resa. Kontrasten mot den verklighet 

som filmen gestaltar är stor då kameran rör sig mot ett fönster som visar utsikten mot 

en soluppgång över London. Staden är grå och sliten med tung hängande smog över 

den. Jasper använder senare i filmen detta medel på sin rörelsehindrade fru när faran 

är nära och döden skulle kunna bli brutal.  

 

Kritiken som filmen vill visa mot vår samtid kan vara den bristfälliga behandling man 

allt som oftast kan läsa om som infinner sig på ålderdomshem. Men även den ständigt 

aktuella diskussionen om dödshjälp gör sig påmind. Kritik mot att makten har tagit 

sig rätten att bestämma vilka sorters läkemedel som är legala, även om de i sig kan 

vara farligare och mer avtrubbande än de som klassificeras som illegala är också 

något som tas upp till diskussion.  

 

Människan i sig har på visst sätt också delats upp i olika kategorier. Illegala 

invandrare behandlas som om de vore bärare på ett virus, även om övervakningen av 

de legala medborgarna begränsar invånarnas utrymme för frihet. De illegala 

invandrarna blir placerade i stora burar på olika ställen i staden när de upptäckts, det 

spelar ingen roll om det är mitt i ett handelscentrum eller vid en tunnelbanestation. 

Jakten på dem är övergripande och verkar aldrig ha ett slut. Poliser i kravallutrustning 
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syns på de flesta platser och står uppställda i militäriskordning. Dessa illegala 

invandrare, oavsett skick, blir sedan placerade i bussar för att tas till flyktingläger. 

Flyktinglägret som tittaren får ta del av är uppdelade i olika säkerhetszoner med 

utgallring av vissa av de illegala flyktingarna. Utgallringen verkar oftast leda till 

döden vilket man får ta del av när Theo och den gravida kvinnan Kee tar sig in i 

flyktinglägret Bexhill för att sedan fly från England.  Bilder på människor uppradade 

under vapenhot, kroppar som ligger under filtar uppdragna över huvudet och direkta 

avrättningar visas i bakgrunden. Bexhill i sig är en stad som ligger på den engelska 

sydkusten och har i dagsläget ungefär 40 000 invånare, vilket visar det stora antal 

flyktingar som befinner sig i flyktinglägret enligt filmen. Väl inne i flyktinglägret har 

ett helt nytt samhälle bildats och det verkar råda total anarki, inte ens polisen vågar 

sig in här. Vissa grupper har bildats, framförallt visas militanta muslimer som i 

”demonstrationståg” skanderar Allah Akbar medan de bär en död martyr på bår ovan 

sina huvuden och skjuter med sina vapen i luften, och ett kommande uppror är att 

vänta. Det är ett fattigt område och det är byteshandel som är den rådande ekonomin. 

Folk bor tätt inpå varandra, det är smutsigt och levnadsstandarden är under all kritik.  

 

Filmen i sig visar inte vad som är tänkt att hända med dessa människor, om det är så 

att de ska skickas iväg men detta verkar ha blivit deras egen ”självstyrande” zon, 

bevakade ständigt för att inte ta sig förbi säkerhetszonerna. De stora förändringar som 

gjorts i samhällsstrukturen har även gjort att den sociala samvaron mellan 

medborgarna transformerats till en misstänksamhet gentemot sina medmänniskor 

istället för en gemenskap. Vem som helst kan bära ett vapen och vem som helst kan 

utgöra ett hot.  

 

Den lilla inblick man faktiskt får ta del av den rådande maktens kvarter och dess 

levnadsstandard är en total kontrast mot de ”vanliga” medborgarnas och framförallt 

flyktinglägren. Det är när Theo kontaktar en gammal bekant som är minister för att få 

tag på de resehandlingar som krävs för att ta sig ut ur London som detta visas. 

Här är det gamla England i all sin glans som råder. En Rolls Royce tar Theo innanför 

de höga murarna som skiljer befolkningen åt. Här håller fortfarande det kungliga 

livgardet vakt och rider i formationer på sina hästar. Stora parker med orkestrar som 

spelar klassisk musik. Zebror och kameler leds av sina skötare och visas för den högre 

klass av människor som bor här. Väl när Theo möter ministern i hans boning står 
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Michelangelos staty av David i en stor korridor, tavlor av Picasso hänger på väggarna 

och utanför ett av fönstren svävar den gris som går att finna på ett av Pink Floyds 

skivomslag. Ministern och Theo blir serverade av tjänare medan ministerns son spelar 

ett slags futuristisk Tv-spel.  Den högre klassen och makten verkar ha försökt rädda 

de kulturella objekt som finns runt om i världen istället för de människor som faktiskt 

behöver den. Detta kan ses som kritik mot de rådande klassindelningar som går att 

finna i de flesta samhällen mellan rika och fattiga, men i detta fall just i England. De 

rika håller varandra om ryggen, resten får klara sig bäst de kan.    

 

 

V för Vendetta 

 

Världsläget 

 
Filmen öppnar med en återknytning till det kända, misslyckade attentatet mot det 

brittiska parlamentet den 5 november 1605. Därefter får vi en inblick hur England och 

världen ser ut 2038, vilket är filmens nutid. Detta börjar med en utzoomning från en 

TV-skärm, där en man leder sin egen talkshow. Han nämner att England har fått ett 

meddelande från, som han kallar det, ”de före detta Förenta Staterna”. (The former 

United States.) Mannen på TV: n (som vi senare får veta är en av Englands mest 

kända TV-personligheter) fortsätter att tala om USA. De har i ett desperat försök att få 

medicinska förnödenheter från England skickat stora försändelser av tobak och vete, 

som en gest och ett rop på hjälp. Mannen frågar sedan TV-publiken om de vill höra 

hans åsikt, vilket han sedan antar att de vill, då de tittar på hans program. Han 

fortsätter med att referera till USA som ”The Colonies”, Kolonierna, en referens till 

USA före 1776 (1783), och att det är dags att ge tillbaka för ”ett litet téparty de 

anordnade för några hundra år sedan”.
38

 Därefter beskriver han USA som ett land som 

”hade allt, verkligen allt man kan önska sig”, för att idag, tjugo år senare, vara 

”världens största spetälskekoloni”. De har startat, och uppenbarligen förlorat ett stort 

och förödande krig. De har spritt ut ett virus som har skadat landet. Men mannen på 

TV: n hävdar att det som slutligen har fått USA att fullständigt gå under är enda sak; 
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Gudlöshet. Han menar att nu har Domedagen kommit för dem, och att ingen kan 

undfly den.  

 

Han fortsätter sedan med att fråga tittarna, ”tror ni inte att Han (Gud) finns däruppe, 

och vakar över vårt land?”. Han menar att England har blivit prövade under de 

svårigheter som har pågått, och att de har genomgått alla dessa prövningar genom att 

”göra vad de var tvungna att göra”. Han räknar sedan upp platser som i det närmaste 

kan liknas vid koncentrationsläger, och räknar därefter med avsmak upp folk som är 

immigranter, muslimer, homosexuella och terrorister, och kallar dem för 

sjukdomsspridande avvikare. Han menar att de var tvungna att ”försvinna” och 

avslutar sin predikan med orden ”STRENGTH THROUGH UNITY, UNITY THROUGH 

FAITH!” (”STYRKA GENOM FÖRENING, FÖRENING GENOM TRO!”) Denna slogan syns 

under filmen gång på plakat som sitter uppsatta runtom London. Storbritannien som 

nation har till synes helt gett efter för rasism och hypernationalism. 

 

Det finns liknelser man kan dra både till det då (2006, när filmen gjordes) och det 

idag rådande världsläget. Referensen till att de har startat ett stort och förödande krig, 

vilket också nämns senare i filmen, torde ses som en koppling till Irakkriget, eller i 

ännu större utsträckning till det så kallade War on Terror. Kopplingen här kan vara 

att i denna alternativa framtid så kanske den amerikanska, republikanska linjen att 

fånga terrorister har fortsatt alltjämt och drivit USA ner till fördärvet på flera plan, 

t.ex. ekonomiskt, krigföring kostar, samt att de kan ha dragit med sig andra nationer i 

fallet. Viruset som nämnts skulle kunna tolkas både bokstavligt och metaforiskt. I det 

fallet att man vill se det som ett verkligt, fysiskt virus får man anta att de till slut har 

tagit till biologisk krigsföring i sina försök att stoppa terrorismen, vilket har fått till 

synes katastrofala följder, då bland annat deras medicinska tillgångar inte längre 

räcker till. I det andra scenariot man kan tänka sig, om ”viruset” det talas om är av 

mer abstrakt, metaforisk art, så skulle det kunna tolkas som att USA i den verklighet 

som skildras i filmen på något sätt har påtvingat både det egna folket, och kanske 

även andra nationer, tankar och värderingar som har lett till moralisk och 

(inter)nationell kollaps. Mannen på TV: n i öppningsscenen talar ju om ”gudlöshet”, 

så det är möjligt att dra paralleller till moraliska och politiska snedsteg från detta 

alternativa USA: s sida. Överlag i filmen talas det om terrorister och muslimer, något 

som går att likna även vid dagens islamofobi, som så starkt bredde ut sig efter 9/11. 
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Rädslan för terrordåd spred sig ju även till Europa, framförallt med de senare 

terrorbombningarna i Madrid (2004) och London (2005).  

 

Allt detta har i filmens verklighet påverkat det samhälle som karaktärerna lever i. 

Storbritannien har förvandlats till ett helt totalitärt land där all makt finns samlad hos 

en grupp och den övriga befolkningen ständigt är övervakad och lever under hotet att 

en dag arresteras för något som regeringen anser vara en säkerhetsrisk. I filmen får 

man veta att det som har lett det öppet fascistiska partiet till makten i första hand är en 

serie biologiska terrorattacker, som de har beskyllt på utländska, muslimska 

terrorister, och använt till att få folket på sin sida, för att sedermera vinna valet och 

fullständigt ta över nationen.  

 

Makten & Övervakning 

 

Det England som visas upp i V for Vendetta styrs i stor utsträckning via media. Endast 

en TV-kanal verkar existera (åtminstone så ser alla invånare på samma kanal) och den 

är starkt kontrollerad av regeringen. Regeringen kontrollerar och censurerar alla 

aspekter av televisionen, vare sig det är nyhetssändningar, talkshows eller reklam. De 

har även infört utegångsförbud för samtliga medborgare, ingen får vistas utomhus 

efter mörkrets inbrott. Alla dessa regler och censurer hävdar de styrande hela tiden är 

för medborgarnas egen säkerhet. Partiet har även, som tidigare nämnts, ett religiöst 

slagord, med devisen ” STRENGTH THROUGH UNITY, UNITY THROUGH FAITH!”, i ett 

möjligt försök att utnyttja befolkningens religiositet till sin egen fördel. Om folket är 

förenat bakom dem finns det inget som hotar deras position. Regeringen verkar agera 

helt efter parollen att allt de gör är för folkets, eller åtminstone nationens bästa. Den 

regering som styr här visar upp mycket av den regementalitet som Rose skriver om. 

De kategoriserar människor efter religion, ras, sexuell läggning och vilka 

säkerhetsrisker de utgör. Samhället rättar sig, om kanske än ofrivilligt, efter detta och 

regeringen påtvingar här tankar, lagar och regler på nationen och folket.  

 

Allt detta är till för att se till att den rådande regeringen i V:s London kan kontrollera 

folket. De övervakar nyhetsflödet och medierna, samt även övervakar invånarna 

själva via kameror och avlyssning, och en speciell polisstyrka som kallas Fingers, 
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eller Fingermen. Dessa Fingermen har befogenheter att utöva arrester och 

bestraffningar som de själva anser det vara nödvändigt, och håller invånarna starkt i 

schack. Det visas även i filmen att de missbrukar denna makt över folket till sina egna 

syften, vilket även andra regeringsmedlemmar och mediefolk gör. Regeringen har 

även infört en stark censur i landet, liknande det som tidigare infördes i Nazityskland 

och andra fasciststater under 2:a Världskriget. Vissa böcker och filmer och TV-

program är inte tillåtna. Den i filmen välkände TV-profilen Gordon Deitrich (spelad 

av Stephen Fry) samlar på diverse av regeringen ”förbjudna föremål”, bl.a. i filmen 

visas en flagga upp, som är en sammansättning av de amerikanska och brittiska 

nationsflaggorna, men en svastika i mitten, samt texten ”COALITION OF THE WILLING, 

TO POWER”. Coalition of the willing, ungefärligt översatt till svenska De Frivilligas 

Förbund, är det namn som ibland ges till den internationella militärstyrka som 

närvarar i Irak. Texten och flaggan blir således en referens både till det gamla 

Nazityskland, och dess allians med övriga fascistnationer, samt till nutidens kritik av 

den amerikanska och brittiska närvaron i Irak. Will to Power syftar på ett begrepp av 

den tyske filosofen Friedrich Nietzsche, viljan till makt på svenska, som han 

tillskriver människans natur, att sträva efter makt. Dietrich blir i filmen arresterad och 

misshandlad (och, får man anta, avrättad) på grund av att han i sin talkshow gör 

parodi av High Chancellor Sutler och regeringens misslyckade försök att stoppa V.  

Övriga tydliga, politiska, referenser till dagens samhälle är att London befinner sig 

under ”a yellow-coded curfew”, ett ” kod gul undantagstillstånd”, vilket liknar den 

skala för terrorvarningar som USA använder sig av, som dessutom i dagsläget 

befinner sig i Code Yellow, vilket indikerar Elevated Threat Level, Förhöjd Hotrisk
39

. 

Detta är vad som idag rekommenderas av USA:s Departement of Homeland Security.  

  

I V for Vendetta spelar även fängelset Larkhill en viktig roll. Det är där V har suttit 

inspärrad innan filmen börjar, och det är dit som alla ”avvikare” har förts och torterats 

och experimenterats på av regeringen. Verklighetens Larkhill är en liten stad i 

England, känd för att den mest består av militära baser och övningsområden. Den har 

under lång tid associerats med militär närvaro, och själva platsen i sig har uppstått just 

som militärt område. Idag har den brittiska regeringen planer på att utveckla Larkhill 

till en större garnison och kraftigt öka den militära närvaron i området. 
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 http://www.dhs.gov/xinfoshare/programs/Copy_of_press_release_0046.shtm 2009-04-30. 

http://www.dhs.gov/xinfoshare/programs/Copy_of_press_release_0046.shtm
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Makten & Människan 
 

I det London och Storbritannien som gestaltas i V for Vendetta har medborgarna inte 

mycket att säga till om. Den ”lilla människan” är här totalt överkörd till förmån för ett 

styrande skikt som gravt utnyttjar sitt totalitära styre. Människor av annat ursprung än 

brittisk, samt de som anses som ”avvikare”, utsetts dessutom för grov tortyr och 

avrättningar. The Fingermen letar reda på dessa personer, som anses som ett hot mot 

nationens säkerhet, och under nattetid tar de sig in i deras hem, misshandlar dem och 

trär svarta säckar över deras huvuden för att sedan föra iväg dem till fängelser och 

fångläger, där de förhörs, torteras och avrättas.  

 

Som nämns i förgående avsnitt så utnyttjas även religiösa motiv av regeringen för att 

utöva sin kontroll över folket. Inte bara det att det talar till folk som redan är djupt 

religiösa att stödja dem, utan även att de inför en slags påtvingad religiositet i 

nationen. Människor som dessutom inte följer reglerna eller på olika sätt avviker från 

regeringens norm anses som säkerhetsrisker. V stämplas ju av förklarliga skäl som 

terrorist, och även Evey anses vara en stor säkerhetsrisk, då hon är i samröre med 

denna terrorist.  

 

Då den i tidigare avsnitt nämnde Gordon Deitrich gör narr av regeringen och dess 

försök att jaga terrorister stämplas även han som en säkerhetsrisk. Det faktum att han 

dessutom samlar på förbjudna och censurerade föremål, samt är homosexuell, ökar 

hans status som säkerhetsrisk och uppviglare. Regeringen måste kunna behålla sin 

kontroll över televisionen, och via den folket, varpå Deitrich inte längre kan få synas 

på TV.  

 

I filmen visas de som har makten som korrumperade onda människor som gör de 

flesta handlingar enbart för egen vinning. Man får veta att de biologiska attacker som 

har genomförts i Storbritannien flera år tidigare och som har varit drivande i att sätta 

High Chancellor Sutler och hans parti vid makten, i själva verket har genomförts av 

partiet själva, i ett lyckat försök att få folket på sin sida och ta över makten i landet. 

De håller folket i schack med rädsla för en ny terrorattack och att de är de enda som 

har tillgång till de biologiska stridsmedlens botemedel.  
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Det visas även att folket i filmen har börjat på olika sätt tröttna på denna regering, 

men i stort saknar några medel för att göra något. De flesta statister och 

birollskaraktärer visas som smått apatiska till händelserna, även om de inte alltid tror 

på vad som sägs på nyheterna. I filmens slutscen, efter att V har dött och Evey gör 

honom till martyr genom att skicka med hans kropp med det tåg laddat med 

sprängmedel som åker in under parlamentet, får vi se att många av Londons invånare 

har lyssnat till V’s tal och samlats utanför parlamentet, alla klädda i samma Guy 

Fawkes-mask som V själv alltid bär. När sedan parlamentet sprängs, tar alla 

åskådarna av sig sina masker och vi som tittare får se att bakom dessa masker finns 

ansikten på olika karaktärer vi har sett under filmens gång, inklusive de som har dött. 

Detta för att symbolisera att V kan vara vem som helst, och att alla kan göra något för 

att förändra situationen.  
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Sammanfattande analys 
 

I båda dessa filmer ser vi att världen av idag till stora delar har kollapsat. Den enda 

civilisation som något sånär har överlevt i dessa fiktiva verkligheter är Storbritannien. 

I Children of Men gestaltas detta mera tydligt, med nyhetsklipp från världens olika 

huvudstäder i början av filmen, som alla är i fullständigt kaos och nästintill total 

anarki. Fortsättningsvis under filmens gång får vi se stora plakat och nyhetsrubriker 

som hävdar att Storbritannien är den enda kvarvarande nationen med en relativt 

fungerande samhällsordning. Vad gäller V for Vendetta så framstår inte detta lika 

tydligt. I öppningsscenen får vi berättat för oss att USA står på randen till fullständig 

kollaps, men övriga världen nämns inte alls. Dock får man anta att situationen här är 

liknande, på grund av USA:s tidigare ställning i världen, och detta har troligtvis 

medfört att även andra nationer har gått under. I båda filmerna ser vi spår av Nikolas 

Rose utveckling av regementalitetsteorin. Medborgarna bevakas kontinuerligt, och de 

vet om att övervakningen är en del av vardagen. Det är maktens sätt att skapa 

medborgare som rättar sig efter de lagar och regler som satts upp, för att skapa 

ordning och kontroll, och underröjande av ”kriminalitet” och asocialt uppförande.      

  

Det politiska läget i V for Vendetta är mer tydligt fascistiskt än vad som visas upp i 

Children of Men. I V for Vendetta kan man hitta tydliga referenser till II Världskriget 

och Tredje Riket., både genom High Chancellor Sutler själv, som kan liknas vid en 

uppdaterad version av Hitler, och genom den bakgrundshistoria som berättas. Även 

likheten mellan The Finger och SS är påtaglig. I Children of Men får vi inte lika 

mycket information om vad som har hänt med makten. Vi vet så mycket som att 

kungahuset verkar finnas kvar, och vi får se åtminstone en sittande minister. I övrigt 

kan vi nästan bara spekulera om vad som har hänt. Landet har uppenbarligen dragit 

sig mer åt högerextrema åsikter, framförallt vad det gäller flyktingpolitik, då alla 

utlänningar anses som illegala. Även här visas polisen upp som fascistisk och 

riskberäknande. I båda filmerna visas det tydligt att makten i sig har stor rädsla för 

både inhemsk och utländsk terrorism, och använder detta till sin fördel. I Children of 

Men får vi veta att ”terrorbombningen” i öppningsscenen egentligen genomförts av 

regeringen själva, och i V for Vendetta har det styrande partiet lurat till sig makten 

med att skylla sina egna terrorattacker på utländska grupper. Båda filmerna visar upp 
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vad Peo Hansen kallar för hypernationalism. Storbritannien som nation har i båda 

verkligheterna vänt sig till något som Hansen liknar vid Tredje Rikets ”slutliga 

lösning”. Makten har bestämt dig för att invånarna i Storbritannien ska uppfylla en 

viss etnisk, social och ideologisk bakgrund, och de som inte uppfyller dessa krav 

deporteras eller undanröjs.  

 

Medias roll är påtaglig i båda filmernas verkligheter. I V for Vendetta är 

yttrandefriheten begränsad till att enbart regeringens åsikter lyser igenom, och allt 

motstånd tystas ner. Detta görs tydligt genom att det bara verkar finnas en TV-kanal, 

vilken är statlig. I Children of Men visas mest nyhetssändningar och reklamfilmer, 

främst för självmordsmedlet Quientus. Man kan även se uppmaningar på stora 

reklamskärmar, ofta rörande vad som är olagligt, t.ex. att hysa flyktingar, vilket är 

straffbart. Dessa påtryckningar kan leda till att medborgarna blir de självtekniker som 

Nikolas Rose talar om i sin regementalitetsteori, alltså att medborgarna tar på sig ett 

ansvar att styra sitt eget beteende, vilket ligger i maktens intresse.   

 

London har länge haft rykte om sig att vara en av världens mest bevakade städer, och 

i filmerna har detta dragits till sin spets. I Children of Men övervakas befolkningen 

främst genom att legala medborgare inte är fria att röra sig vart som helst, utan måste 

ha speciella resehandlingar. Dessa handlingar ges inte ut till vem som helst, utan det 

är en svår process att införskaffa dem. De människor som framförallt övervakas 

kraftigt är flyktingar och invandrare, genom den arkitektoniska utformningen. Olika 

typer av tillfälliga läger ses mitt inne i staden. Det stora flyktinglägret Bexhill 

övervakas desto kraftigare, med stora murar och galler, och endast en ingång som 

alltid är polisbevakad. I V for Vendetta övervakas befolkningen dels rent fysiskt av 

polisstyrkan som ständigt patrullerar gatorna civilklädd, och genom att speciella bilar 

åker omkring i staden och avlyssnar folkets konversationer. Övervakningen i V är mer 

osynlig, men samtidigt alltid närvarande, precis som Foucault/Benthams ritningar och 

teorier om fängelset Panopticon. Medborgarna vet aldrig vem som ser eller hör vad. 

De lever här i ett slags ”Panopticonsamhälle”, där medborgarna på grund av 

exempelvis utegångsförbud hålls separerade från varandra, och de görs därmed lätt att 

kontrollera. I Children of Men är övervakningen desto mer uppenbar, då den görs 

synlig i form av uniformerad polis. Medborgarna i Children of Men vet dock aldrig 

om polisen är ute efter dem, eller om de endast kontrollerar flyktingarna.  
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I filmerna skiljer sig behandlingen av människan något. I Children of Men har 

individen reducerats till att ingå i en enda folkmassa. Man kan se att människorna är 

indelade i tre olika grupperingar och utifrån dessa grupperingar övervakas man 

annorlunda. Hårdast bevakade är flyktingarna med strikta frihetsregleringar, medan de 

legala medborgarna har mindre restriktioner. Och överklassen lever i till synes ett helt 

eget samhälle. I V for Vendetta litar regeringen inte på någon, alla övervakas ständigt, 

även regeringsfolk och polischefer. Folk som dessutom inte passar in regeringens bild 

av laglydiga, rena medborgare, så som muslimer, färgade och homosexuella, avrättas. 

I Children of Men har makten i sig slutat bry sig om den enskilda människan och 

håller till och med kulturella föremål som högre värderade. I slutet av filmen tar sig 

detta en vändpunkt. Efter att Kee har fött sitt barn i Bexhill, och hon och Theo 

försöker fly lägret, går det inte att dölja att de bär på ett nyfött barn. Alla militärer 

som ser detta slutar genast att skjuta och står förundrade inför det första barnet som 

fötts på en generation. Detta förbryts dock och de återupptar striderna. Inte ens det 

första nyfödda barnet på en generation kan här få slut på ett krig. 

 

Samhällena i sig som gestaltas i filmerna existerar ju inte, men kan ändå förstås av 

Barthes begrepp myt. Det filmerna vill göra är att ge vår samtid en betydelse genom 

att placera aktuella problem inom en nära framtid. De vill visa på problem i samtiden 

och genom att placera dessa i en extrem version av verkligheten kan tittaren lättare 

urskilja vad filmskaparna har för idé om vart samhället är på väg, och de rådande 

problem som de anser är viktiga att belysa. Detta betyder inte att det behöver vara 

sant eller ej, utan man använder sig av filmmediet som ett verktyg för att ge specifika 

företeelser en betydelse som är lättare att förstå för tittaren. Vi tycker oss genom de 

olika temana som vi har analyserat kunna urskilja filmernas ideologiska 

tankeställningar. Det meddelande filmerna vill ge tittaren är att samhället måste 

förändras radikalt för att inte de dystopiska gestaltningar som visas i filmerna ska bli 

verklighet. De vill även att man ska titta till historien och lära sig av de liknande 

misstag som redan har begåtts. De visar på de mest omänskliga relationer för att visa 

att etnicitet, åsikter och social bakgrund egentligen inte ska spela någon roll i hur man 

behandlas som människa.                   
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Slutdiskussion 

 

Filmerna som analyserats är väldigt samhällskritiska i sin utformning. Beträffande 

andra science fiction filmer som också oftast innehåller spår av samhällskritik så är 

dessa filmer väldigt tydliga i sin kritik. Framförallt är det frågor som flyktingpolitik, 

övervakning och brott mot mänskliga rättigheter. Mycket av kritiken som visas i 

filmerna har direkt koppling till kriget i Irak och det verkar som filmerna vill visa på 

de konsekvenser som skulle kunna inträffa om det får fortgå. Fängelset Larkhill i V 

for Vendetta har t.ex. stora likheter med Guantànamo Bay, oliktänkande och de som 

betraktas som säkerhetsrisker fängslas och torteras endast utifrån att ha blivit 

profilerade efter en riskkalkyl. I båda filmerna finns tydliga exempel på hur USA har 

kollapsat till stor del på grund av kriget. Dock så får man aldrig veta om kriget tagit 

sig över atlanten eller om det är så att medborgarna själva gjort någon slags 

revolution. Det kan också vara en allegori, möjligen en långsökt sådan, till den 

ekonomiska situationen i världen och dess möjliga utveckling. Igor Panarin professor 

i statskunskap, studierektor på det ryska utrikesdepartementets diplomatiska akademi 

har framfört en tes om att USA står inför 50 procent risk att splittras inom en snar 

framtid på grund av den ekonomiska krisen, okontrollerad massimmigration samt 

moraliskt förfall.
40

 Teorin i sig kan diskuteras ifråga om de drag av anti-amerikanism 

som kan finnas samt att teorin först framfördes i statlig rysk media. I korthet går den 

ut på en total implosion av dollarns värde i kombination med att de rikare delstaterna 

flyr unionen. Inbördeskrig följer och på detta en splittring längs kulturella och etniska 

linjer. Han pekar även på hur de amerikanska bankerna kollapsar, hur bolånesystem 

havererar och poängterar att för fem år sedan fanns inte dessa problem men 

prognoserna om den kommande krisen existerade och de pekade mot just detta.  

 

Det är inte heller helt omöjligt att denna utveckling kan ske då framförallt Kina och 

Indiens ekonomier blivit betydligt starkare på senare år och spås fortsätta i ungefär 

samma takt.
41

 Och genom den kapitalistiska frammarschen även då få starkare fäste i 

en allt mer globaliserad ekonomi och på så sätt även etablera sig på andra platser runt 

om i världen. Även om det är en ekonomisk utsträckning eller en global ekonomisk 
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kollaps kan leda till ett mer eller mindre tvång av migrering till andra möjliga 

affärsmarknader och länder. 

 

Flyktingpolitik är också något som tas upp till diskussion i filmerna. I England som 

skrivet tidigare har förslag på RPA: s, alltså en upprättning av särskilda flyktingläger 

som är placerade i andra länder än det land flyktingarna sökt asyl i, debatterats i 

parlamentet. Man skulle kunna se flyktinglägret i Children of men som ett liknande 

läger även om det befinner sig i England. Själva lägret i sig verkar ha blivit en zon för 

endast illegala flyktingar, en egen liten ”stat” där gränskontrollen in i England är 

rigorös. Peo Hansen skriver, som tidigare nämnts, att regeringar och de politiskt 

styrande i EU har blivit alltmer eniga om att invandrare och asylsökande från fattiga 

länder har blivit ett av de största problemen i Europa. Detta är också tydligt i Children 

of Men att regeringen där ser flyktingarna som ett problem istället för att hantera 

situationen med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Istället för att lösa 

”problemet” så skjuts det upp eller flyttas utom synhåll och för framtida generationer 

att ta hand om.  I V for Vendetta har detta tagits ett steg längre då man även innefattar 

andra minoritetsgrupper i samma problem vilket också kan kopplas till Nikolas Rose 

styrningsrationalitet.  

 

Filmerna visar inte någon direkt tänkt lösning på situationerna i samhället. I Children 

of Men lämnas tittaren ovetande om vad som komma skall i framtiden. Filmen 

avslutas med en flykt från den rådande samhällsordningen mot något osäkert men 

hoppfullt. Vilket kan tyda på att radikala förändringar måste ske om den nuvarande 

politiska samhällsordningen och världsläget ska förändras för att hindra denna dystopi 

som visas i filmen.  V for Vendetta visar på mer radikala metoder till att förändra 

samhället i grunden. I filmen lämnas tittaren med symboliken att vi alla innehar 

makten och möjligheten att förändra de orättvisor och de ”misstag” tidigare politiska 

strömningar medfört.        
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http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?id=4981c3252&tbl=STATISTICS
http://film.nu/filmrecensioner/v-for-vendetta/
http://www.svd.se/kulturnoje/film/artikel_23883.svd
http://www.metacritic.com/film/titles/childrenofmen
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US Department of Homeland Security: 

http://www.dhs.gov/xinfoshare/programs/Copy_of_press_release_0046.shtm   

 

Rolling Stone: 

http://www.rollingstone.com/rEveyws/movie/7405482/rEveyw/12987116/children_of_men 

 

Konjunkturinstitutet: 

www.konj.se/download/18.7d810b7d109c0650979800032603/KLmars06_INT.pps - 

http://www.dhs.gov/xinfoshare/programs/Copy_of_press_release_0046.shtm
http://www.rollingstone.com/rEveyws/movie/7405482/rEveyw/12987116/children_of_men
http://www.konj.se/download/18.7d810b7d109c0650979800032603/KLmars06_INT.pps

