
Örebro universitet 

Akademin för humaniora,  

utbildning och samhällsvetenskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

             ”Fuck society” 
- Mr. Robot som samtida dystopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Självständigt arbete: 15 hp 

Examination: 2017-01-12 

Medie-och kommunikationsvetenskap med inriktning film 

Handledare: Fredrik Gustafsson 

Författare: Petra Stråle 



ABSTRACT 

 
TITLE:  ”Fuck society”  

SUB-HEADING: Mr. Robot som samtida dystopi. 

AUTHOR: Petra Stråle. 

EXAMINER: Johan Nilsson. 

LEVEL: BA Thesis. 

SUBJECT: Media and communication science. 

INSTITUTE: Department of Humanities, Education and Social Sciences 

University of Örebro. 

PURPOSE: The thesis purpose is to examine how the television series Mr. Robot 

can be viewed as an dystopian work of fiction that depicts our present society. 

METHOD: Content analysis. 

RESULT: The results indicates that the television series Mr. Robot can not be 

categorized as a classical dystopia, but does, however, contain dystopian elements 

and is connected to different forms of dystopia, like the critical dystopia and the 

proto-dystopia. 

KEYWORDS: Mr. Robot, dystopia, critical dystopia, proto-dystopia, content 

analysis, present society, TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ....................................................................................................................................1 

  1.1 Bakgrund  .................................................................................................................................3 

          1.2 Syfte .........................................................................................................................................4 

          1.3 Avgränsningar  .........................................................................................................................4 

       2. Tidigare forskning .......................................................................................................................5 

       3. Teoretiska utgångspunkter .........................................................................................................7 

        3.1 Living in Dystopia ..................................................................................................................7 

    3.2 Critical Dystopia ....................................................................................................................8 

      4. Material och metod ..................................................................................................................... 9 

        4.1 Material...................................................................................................................................9 

    4.2 Urval .....................................................................................................................................13 

            4.3 Metod ...................................................................................................................................14 

            4.4 Metodproblem  .....................................................................................................................15 

       5. Analys  ....................................................................................................................................... 16 

        5.1 Nyckelsekvens 1  ..................................................................................................................16 

    5.2 Nyckelsekvens 2  ..................................................................................................................18 

        5.3 Nyckelsekvens 3  ..................................................................................................................20 

        5.4 Nyckelsekvens 4  ..................................................................................................................22 

    5.5 Nyckelsekvens 5  ..................................................................................................................24 

        5.6 Nyckelsekvens 6  ..................................................................................................................25 

    5.7 Nyckelsekvens 7  ..................................................................................................................28 

        5.8 Nyckelsekvens 8  ..................................................................................................................30 

    5.9 Nyckelsekvens 9  ..................................................................................................................32 

        5.10 Nyckelsekvens 10  ..............................................................................................................33 

    5.11 Nyckelsekvens 11  ..............................................................................................................35 

     6. Diskussion ................................................................................................................................... 37 



     7. Slutsats ......................................................................................................................................... 41 

     8. Sammanfattning  ........................................................................................................................ 42 

     9. Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 43 

        9.1 Litteratur ...............................................................................................................................43 

        9.2 Tidskrifter  ............................................................................................................................44 

    9.3 Elektroniska källor  ..............................................................................................................45  

    9.4 Filmer och TV-serier  ...........................................................................................................46 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

”What is it about society that disappoints you so much?” 

”Oh, I don't know, is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man even when we 

know he made billions off the backs of children? Or maybe it's that it feels like all our heroes 

are counterfeit; the world itself's just one big hoax. Spamming each other with our burning 

commentary of bullshit masquerading as insight, our social media faking as intimacy. Or is it 

that we voted for this? Not with our rigged elections, but with our things, our property, our 

money. I'm not saying anything new. We all know why we do this, not because Hunger 

Games books makes us happy but because we wanna be sedated. Because it's painful not to 

pretend, because we're cowards. Fuck Society.” – Mr Robot, 2015. 

Dystopi brukar vanligtvis definieras som ”A negative utopia: a place where instead of all 

being well, all is not well” (The Oxford Dictionary of Philosophy, 2016), men efter att ha 

granskat detta forskningsområde närmare finner jag att begreppet i dagens läge upplevs som 

mycket bredare och med ett flertal undergrenar och tolkningsmöjligheter. Begreppet ”critical 

dystopia” är en av dessa undergrenar och handlar om hur det dystopiska verket innehåller en 

utopisk impuls och porträtterar ofta karaktärer som drömmer om en väg ut ur dystopin, vilket 

inte alltid går att applicera på de klassiska dystopierna (Baccolini, Moylan 2003 s. 7). Vad 

som kom att benämnas som klassiska dystopier innefattade hemska framtidsvisioner och 

skildrade en värld som skulle uppfattas som värre än den läsaren eller åskådaren själv levde i 

(Baccolini, Moylan 2003 s. 1).  

Däremot har vi kommit en lång väg sedan de framträdande dystopiska verken Du sköna nya 

värld (1931) och Fahrenheit 451 (1953) släpptes. Raffaella Baccolini menar att vår verklighet 

är en dystopi. Om 1960/1970-talets Italien kunde ses som dystopiska år, genom terroristdåd 

och bombningar, är dystopin fortfarande ett faktum. Media kontrolleras av politiker och den 

italienska politikern Silvio Berlusconis medverkan i TV liknas vid George Orwells roman 

1984 (1949) (Baccolini 2013 s. 44), där den totalitära staten Storebror använder sig av TV-

skärmar för att tygla sina invånare med propagandabilder och vad som benämns som 

”Storebrors ansikte” (Orwell 1949 s. 18). Dessa aspekter rörande att leva i en verklig dystopi 

kan kopplas till mitt empiriska material inom denna studie, TV-serien Mr. Robot (2015-). 

Skaparen av serien, Sam Esmail, har själv kommenterat och bekräftat via sociala medier att 

verkliga händelser har inspirerat huvudkaraktärens cyniska samhällssyn. Detta rör främst den 

amerikanska miljardären Donald Trumps politiska karriär och hans kandiderande i det 
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amerikanska presidentvalet. Journalisten Ben Kuchera hävdar att Esmails bekräftande 

tydliggör att Trump har fungerat som inspiration för seriens dystopi (Kuchera, 2016). Likväl 

menar skribenten Drew Millard att det som är skrämmande med Mr. Robots dystopi är hur 

nära verkligheten den är och drar paralleller mellan samhällets moderna hantering av 

teknologi och email-skandalen som den amerikanska politikern Hillary Clinton blev 

involverad i nyligen (Millard, 2016). 

Därför är det relevant att se till andra typer av dystopiska skildringar, som sträcker sig över 

science fiction-filmer och sätter det i ett annorlunda perspektiv. Efter att ha granskat tidigare 

forskning rörande begreppet dystopi och film finner jag att dystopi sällan diskuteras inom 

ramarna för fiktion som utspelar sig i sin samtid och inte innefattar några former av 

övernaturliga eller futuristiska drag. Mer vanligt är att man utgår ifrån genren science fiction 

och en futuristisk miljö, samhällskritiken tar då ofta form av allusioner och förutspår hur vår 

framtid kommer att ta form om ingenting förändras. Även om man kan se spår av den tid 

filmen eller serien spelades in i är det ofta ett underliggande uttalande. Som Ulf Zander talar 

om i sin artikel ”Tillbaka till framtiden? RoboCop och Detroit som dystopi” kan man se hur 

filmen RoboCop (1987) kommenterade dåtidens värderingar och kulturella företeelser, men 

att det är gömt bland futuristiska inslag (Zander, 2014).  

I denna studie ämnar jag att problematisera begreppet dystopi och applicera det på material 

som nödvändigtvis inte innefattar de klassiska dystopiska elementen vi är vana att se i filmer, 

så som Blade Runner (1982) eller The Hunger Games (2012) exempelvis. Detta för att lyfta 

fram TV-serien Mr. Robots dystopiska tendenser och se hur serien förmedlar en dystopisk 

skildring genom sina visuella komponenter, narration och karaktärer. Eftersom TV-serien 

utspelar sig i sin samtid och präglas av samhällskritik riktat mot vårt moderna leverne, 

porträtteras vår verkliga samtid som en dystopisk plats. En film eller TV-serie blir inte per 

automatik dystopisk genom att endast använda sig av samtida samhällskritik, men kan i min 

mening likväl upplevas som dystopisk genom sättet filmskaparen väljer att förmedla sin kritik 

genom huvudpersonens egna cyniska perspektiv eller med stöd av filmens visuella 

utformning. Detta kan liknas vid filmen Fight Club (1999) som även kan upplevas som en 

dystopi, eller en så kallad ”proto-dystopia”, utanför science fiction-genren. Huvudpersonen, 

likt Mr. Robots huvudperson, ser världen som en mörk och negativ plats och upplevs leva i 

sin egna dystopiska tillvaro. Något som förstärks genom den mörka ljussättningen och andra 

framträdande visuella komponenter. 
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1.1 Bakgrund 

I detta kapitel redogör jag för den bakgrundsinformation rörande begreppet dystopi som 

upplevs som relevant och vägledande till denna studie. Omfattande bakgrundsinformation 

rörande mitt empiriska material presenteras i kapitlet material. 

Dystopi anses vara ett relativt nytt begrepp och har inte samma tradition eller likande 

ursprung som dess motpol utopin har (Claeys 2013 s. 14). Utopi brukar skildra ett 

idealsamhälle eller ett idealistiskt levnadssätt och har sina rötter i verket Utopia från 1516 av 

den brittiska författaren och politikern Thomas More (The Oxford Dictionary of Philosophy, 

2016). Efter att ha undersökt tidigare forskning om begreppet dystopi med dess undergrenar 

finner jag att en exakt definition rörande vad dystopi innebär är svår att finna. Däremot 

presenteras en återkommande definition från professor Lyman Tower Sargent, som ofta delar 

upp de olika begreppen efter följande schema; 

Utopia: “A non-existent society described in considerable detail and normally located in time 

and space.” 

Eutopia or positive utopia: “A non-existent society described in considerable detail and 

normally located in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view 

considerably better than the society in which that reader lived.” 

Dystopia or negative utopia: “A non-existent society described in considerable detail and 

normally located in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view 

as considerably worse than the society in which that reader lived.” 

Utopian satire: “A non-existent society described in considerable detail and normally located 

in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view as a criticism of 

that contemporary society.” 

Anti-utopia: “A non-existent society described in considerable detail and normally located in 

time and space that the author intended a contemporaneous reader to view as a criticism of 

utopianism or some particular eutopia.” 

Critical utopia: “A non-existent society described in considerable detail and normally located 

in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view as better than 

contemporary society but with difficult problems that the described society may or may not be 

able to solve and which takes a critical view of the utopian genre” (Moylan 2000 s. 74). 



4 
 

Detta fungerar ofta som en grund till begreppen, men nästan all litteratur problematiserar 

benämningarna och finner olika tolkningsmöjligheter. Keith M. Booker exempelvis menar att 

ett verk inte behöver innehålla en grym framtidsvision för att anses vara dystopisk, men att en 

dystopisk skildring ska visa upp en kritisk syn på ett samhälle under någon form av förtryck. 

Denna kritiska syn ska sedan få åskådaren eller läsaren att börja fundera på sin egna tillvaro 

på ett kritiskt sätt (Booker 2013 s. 5). Likväl beskrivs inte endast en utopisk satir som ett 

samhälle som ser kritiskt på utopism, utan är även medvetet utopisk för att förneka de 

existerande dystopiska tendenserna (Pisarska 2011 s. 131).  

Begreppet ”proto-dystopia” är även relevant till denna studie och kommer hädanefter att 

benämnas som proto-dystopi. Begreppet beskrivs som en form av naturalistisk dystopisk 

skildring. Tom Moylan menar att en proto-dystopi fungerar som en slags förgrund till 

dystopin eller en dystopisk skildring som inte är fullt utvecklad än. Verket innehåller med 

andra ord dystopiska tendenser, men är snarare en prototyp över dystopi än ett fullbordat 

dystopiskt verk. Exemplifieringar är romanen The Iron Heel (1908) av Jack London (Moylan 

2003 s. 136) och filmen Fight Club (Wegner 2003 s. 173). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur TV-serien Mr. Robot kan ses som en samtida dystopi. 

Jag upplever att man lätt förbiser seriens dystopiska tendenser eftersom det är en amerikansk 

TV-serie inom drama/thriller-genren som kommenterar vår samtid och inte innehåller de 

narrativa eller visuella komponenterna man är van att se i en dystopisk film, så som 

futuristiska inslag exempelvis. Syftet inkluderar då att problematisera begreppet dystopi och 

undersöka hur man kan applicera begreppet på material som inte är kopplat till science 

fiction-genren och utspelar sig i sin samtid. För att göra denna undersökning ställer jag mig 

frågorna; 

• På vilket sätt förmedlar serien dystopi? 

• Vilka visuella komponenter kopplade till dystopi kan man se?  

• Hur är karaktärerna och narrationen kopplade till dystopi? 

1.3 Avgränsningar 

Till denna studie har jag valt att göra en innehållsanalys av TV-serien Mr. Robot för att 

undersöka min forskningsfråga. Även om jämförelser till andra dystopiska verk inträffar 

förhåller jag mig endast till Mr. Robot som primärt empiriskt material och väljer att inte göra 
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någon form av större jämförelseanalys. TV-serien är fortfarande den mest dominerande 

formen av material inom min analys och jag kommer endast att se till eventuella liknelser 

mellan Mr. Robot och andra dystopiska verk i utvald nyckelsekvens. Detta för att min 

frågeställning specifikt rör mitt utvalda material och jämförelserna fungerar då endast som 

stöd till mina argument. Jag kommer även att använda mig av nyckelsekvenser från båda 

säsongerna av TV-serien, detta eftersom jag annars skulle gå miste om relevanta sekvenser 

kopplade till min forskningsfråga. 

2. Tidigare forskning 

Efter att ha undersökt tidigare forskning rörande dystopi finner jag att området präglas av ett 

flertal gemensamma nämnare. Dystopisk litteratur är en dominerande form av material och 

används även ofta som jämförelsematerial när forskningsfrågan kretsar kring film som 

medium. De flesta studierna som kretsar kring film och dystopi har främst kända filmer inom 

genren science fiction som Blade Runner (1982) och RoboCop (1987) som material och 

behandlar liknande forskningsfrågor rörande hur det fiktiva dystopiska samhället skildras. 

Forskningen tar sedan stöd i filosofiska och politiska teorier eller jämförelseanalyser mellan 

filmen och andra dystopiska litterära verk för att lyfta fram deras argument. Vanligtvis 

problematiseras begreppet dystopi och flera tolkningsmöjligheter presenteras, men likväl är 

det ofta återkommande begrepp som poängteras.  

Ett av dessa begrepp är critical dystopia, som blir en utgångspunkt både i studier rörande 

”genre blending”, det vill säga sättet ett verk kan innehålla en blandning av olika genrer 

(Donawerth 2003 s. 29), likväl som David Seed använder sig av begreppet när han talar om 

cyberpunk och dystopi (Seed 2003 s. 69). En annan framträdande artikel rörande begreppet 

critical dystopia, som i likhet till mitt empiriska material har en TV-serie som utgångspunkt, 

är studien ”Helping the Hopeless: Angel as Critical Dystopia” av Lorna Jowett. Författaren 

argumenterar för att TV-serien Angel (1999-2004) är en så kallad critical dystopia. Begreppet 

beskrivs som en mörk samhällsskildring men med en eller flera hoppfulla aspekter som 

hoppas på en väg ut ur dystopin. I serien rör det främst sättet huvudpersonen, vampyren 

Angel, fortfarande har en hoppfullhet om en bättre framtid trots att han måste kämpa både 

mot demoner och sin inre kamp eftersom han har fått tillbaka sin själ och nu lider av ångest på 

grund av sin nyfunna empatiförmåga. På samma sätt menar Jowett att serien visar upp en 

kamp mellan det utopiska hoppet och den dystopiska verkligheten. 
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Något som dominerar i de texterna jag granskat är hur begreppet dystopi har ett flertal 

ideologiska eller kulturella kopplingar och analyseras tillsammans med teorier rörande politik 

eller filosofi. Detta bidrar till att ideologikritisk analys är en vanlig metod att tillhandahålla. 

Artiklarna ”Hobbes in the City: Urban Dystopias in American Movies” av Thomas Halper 

och Douglas Muzzio och ”'Goddamn you all to hell!': The Revealing Politics of Dystopian 

Movies” av Chris Berg tar upp filosofiska och politiska teorier i sina studier om dystopi. 

Medan Halper och Muzzio undersöker hur filosofen Thomas Hobbes teorier går att applicera 

på amerikanska dystopiska filmer granskar Berg den underliggande politiska agendan i 

liknande material. Berg menar att dystopiska filmer inte bara skapar möjlighet till futuristisk 

pessimism, utan ger även en större plats åt spekulationer om det framtida politiska klimatet. 

Dystopiska filmer lägger i Bergs mening, större vikt vid sin politiska agenda än vad 

traditionella science fiction-filmer gör, som mer kretsar kring teknologi och vetenskap.  

Professor Seung Hyun Park tar även upp Blade Runner som empiriskt material i sin artikel; 

”Dystopia in the Science Fiction Film: Blade Runner and Adorno's Critique of Modern 

Society”. Författaren hävdar att filmen kritiserar det moderna levernet i liknelse till Theodor 

Adornos kritiska teorier om det moderna samhället och hur det präglas av massproduktion, 

alienation och fatalism bland annat. 

Ser man till tidigare forsknings val av material ter sig området relativt snävt och innefattar 

sällan material som inte är kopplat till genren science fiction. Större akademisk forskning om 

mitt empiriska material existerar för tillfället inte och forskning som rör dystopi ur ett samtida 

kontext kan främst kopplas till Winston Wheeler Dixons studier om begreppet ”noir”, då en 

av utgångspunkterna kretsar kring hur vi i dagens samhälle lever i skräck eftersom 

människans verklighet formas av konsumtion och girighet. Människan är aldrig nöjd med det 

man har eller hur man ser ut, något som diverse reality-serier som sysslar med make overs och 

renoveringar tar tillvara på. Det bidrar till att en illusion brer ut sig för samhället. Slutsatsen 

författaren kommer fram till rör hur begreppet noir blivit en del av vår verklighet (Dixon 2009 

s. 153). Likväl spelar Raffaella Baccolinis forskning rörande hur vår samtid kan ses som 

dystopiskt genom sättet världen styrs idag, en betydande roll för min egna frågeställning 

(Baccolini 2013 s. 44).  

Däremot finns det studier som talar om mer naturalistiska perspektiv inom dystopi. Mest 

användbart till min egna forskning är Philip E. Wegners artikel ”Where the Prospective 

Horizon Is Omitted: Naturalism and Dystopia in Fight Club and Ghost Dog”. Wegner talar 

om filmerna Fight Club och Ghost Dog (1999) ur ett dystopiskt men naturalistiskt perspektiv 



7 
 

och hur deras narrativa struktur kan appliceras på dystopiska komponenter. Wegner drar 

paralleller till Fredric Jamesons begrepp ”dirty realism” vilket innebär att när vi ser det 

nedgångna samhället som skildras, utan att kunna föreställa sig en framtid efter denna värld, 

blir det en representation av vår samtid. Filmernas val att visa urbana nedgångna landskap, 

med tomma fabriker och slösaktigt slängda föremål exempelvis, visar ett samhälle som kan 

ses som en del av dystopins fiktion samtidigt som det reduceras till en bild av verklighetens 

samhälle (Wegner 2003 s. 174).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för de teorier jag finner relevanta till min forskningsfråga. Mina 

teoretiska utgångspunkter kommer att utgå ifrån olika aspekter rörande begreppet dystopi och 

fungerar som ett stöd till min analys. Jag kommer först presentera kärnpunkterna inom teorin 

för att sedan redogöra för varför detta är relevant till min egna forskning. De teoretiska 

utgångspunkterna rör hur man kan applicera ett dystopiskt synsätt på vår verkliga samtid samt 

begreppet critical dystopia, som jag valt att kalla vid sitt originalnamn. 

3.1 Living in Dystopia: 

Baccolini menar att befolkningen under 1960/1970-talet i Italien levde i en dystopi genom 

sättet samhället styrdes, exempelvis genom korruption inom mediaindustrin där politiker 

kontrollerade vad som sades och visades (Baccolini, 2013 s. 44). Speciellt kvinnor var en 

utsatt grupp och är fortfarande det, därför lever vi än idag i vad som kan kallas för dystopi. 

Författaren indikerar att få faktorer verkligen har förändrats sedan 1960-talet och att samhället 

alltid verkar ha haft dystopiska tendenser. Många kritiska aspekter rörande genus, autoritär 

makt, våld, korruption och manipulation av media är fortfarande relevanta och påtagliga i 

dagens samhälle. På så sätt är vi idag i behov av utopism mer än någonsin. Därför behöver 

dystopier läsas och analyseras för att få en djupare förståelse över vad vår samtid innebär 

(Baccolini, 2013 s. 45). Utöver detta drar även författaren paralleller till dagens politiska 

klimat och verkliga historiska händelser, som terroristattacken som skedde i USA den elfte 

september 2001, och hur detta får världen att upplevas som dystopisk (Baccolini, Moylan 

2003 s. 234).  

Författarens teoretiska utgångspunkter är helt baserat på egna teorier och verkar mer vara en 

manifestation än undersökanande forskning, men upplevs likväl som relevant till min egna 

forskningsfråga. Detta eftersom mitt empiriska material speglar vår samtid på ett dystopiskt 

sätt. Samhällskritiken i TV-serien anspelar då på liknande aspekter som Baccolini lyfter fram 
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och idén om att vår verklighet kan ses som dystopisk blir relevant till min egna forskning, då 

skaparna av Mr. Robot upplevs eftersträva autenticitet i det de porträtterar (Wortham, 2015). 

3.2 Critical dystopia:  

Critical dystopia är ett återkommande begrepp inom detta forskningsområde och kom att ge 

plats åt ett nytt uttryck inom den utopiska fantasin, då begreppet innefattar en dystopisk 

skildring med vad som kan kallas för en utopisk impuls. Ett flertal författare har använt sig av 

begreppet inom sin forskning, men denna studie hänvisar främst till Tom Moylan och 

Raffaella Baccolini.  

Dystopi porträtteras traditionellt som en mörk och deprimerande typ av genre med lite plats 

för hoppfullhet och positivitet. De utopiska impulserna, om de i huvud taget existerar inom 

verket, uppdagas då mellan raderna. Det är inte förrän vi ser dystopin som en varning som det 

finns en möjlighet att fly undan den. Denna beskrivning skiljer sig till viss del mot Sargent 

egna definition av begreppet, vilket jag introducerat tidigare i kapitlet bakgrund. Sargent 

menar att en critical dystopia är ett fiktivt samhälle som författaren medvetet skapat så att 

åskådaren eller läsaren ska uppleva världen som värre än sin egna tillvaro, men som 

fortfarande innehåller en hoppfullhet om att dystopin kan förvandlas till eutopia (Baccolini, 

Moylan 2003 s. 7).  

En critical dystopia beskrivs av Baccolini som en dystopi med en utopisk kärna, samtidigt 

som den dekonstruerar dystopiska traditioner och rekonstruerar alternativ till den. Det vill 

säga, en critical dystopia presenterar nya aspekter rörande den dystopiska skildringen. Ett 

öppet slut inom fiktionen är ett av dessa, då det går emot det anti-utopiska och negativa slutet 

och istället presenterar en utopisk impuls (Moylan 2000 s. 188, 189). 

Denna teori upplevs som relevant till min egna studie då begreppet critical dystopia går att 

applicera väl på mitt empiriska material. Specifikt om man ser till hur karaktärerna i en 

critical dystopia ofta drömmer om en väg ut ur dystopin (Baccolini, Moylan 2003 s. 7). Detta 

kan främst sammankopplas med huvudpersonen Elliots hoppfullhet som blir påtaglig i serien, 

men även ett flertal andra karaktärer kan likväl granskas ur detta perspektiv och falla in i dess 

kriterium. Det finns en påtaglig utopisk längtan serien igenom, vare sig det är en strävan efter 

ett mer anarkistiskt leverne eller att endast få bukt med sin psykiska ohälsa och leva ett stabilt 

liv. Elliot specifikt upplevs att leva i sin egna dystopiska tillvaro som han önskar sig en väg ut 

ifrån. Detta kan ses i jämförelse till 1984 som är skriven i tredjeperson, men utgår från 

huvudpersonen Winston Smiths perspektiv. Det finns då en liknelse till mitt empiriska 
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material, eftersom boken präglas av Winstons uppfattningar och förtryck, precis som Mr. 

Robot präglas av Elliots uppfattningar. Däremot finns det en påtaglig skillnad hur respektive 

karaktär är fast i förtryck. Winston kan inte komma loss ur sitt autoritära fängelse, utan förblir 

fast och med det besegrad. Elliot däremot är inte fångad än och därmed inte besegrad. På så 

sätt kan inte 1984 kategoriseras som en critical dystopia, medan mitt empiriska material går 

att applicera till teorin (Baccolini, Moylan 2003 s. 7). 

4. Material och metod 

Mitt empiriska material består primärt av första och andra säsongen av TV-serien Mr. Robot. 

Ytterligare material kommer dock att förekomma, detta för att förstärka min tes och jämföra 

det empiriska materialet med andra dystopiska verk för att se eventuella liknelser. Detta 

material består av filmerna Blade Runner, Fight Club, V för Vendetta (2005) samt romanen 

1984. 

4.1 Material 

I den amerikanska TV-serien Mr. Robot följer vi vår huvudperson, Elliot Alderson, som är en 

introvert hacker som om dagarna jobbar som IT-tekniker för företaget Allsafe och om 

kvällarna ägnar sig åt illegala dataintrång. Detta för att få fram sanningen bakom människor, 

företag och hur världen styrs, men ibland bara för att råda bot på hans ensamhet och grova 

sociala ångest. Elliot ser världen som en mörk och hemsk plats och delar ofta sina cyniska 

tankar med oss tittare, då serien till största del utgår ifrån hans point of view. Narrationen 

präglas av sättet karaktären bryter den fjärde väggen och talar direkt till publiken. Vi framstår 

som hans osynliga låtsaskompis som får ta del av cyniska tankar och uppfattningar om 

samhället som ofta kommer fram i form av monologer riktade till publiken. Dessa tankar rör 

saker som kapitalism och girighet, människans ytlighet och ensamhet.  

Elliot har sett den sanna bilden av samhället vi lever i, speciellt rörande E-Corp (medvetet 

kallat Evil-Corp i serien) som är ett stort företag som drivs av korruption och girighet. 

Positivitet är sparsamt i serien och vi möts av mörk ljussättning och dunkla färger. 

Tillsammans med seriens samhällskritik och Elliots psykologiska inverkan i serien, där vi ser 

hans vanföreställningar och hallucinationer, presenteras det moderna samhällets dystopiska 

tendenser. Mr. Robot är inte en dystopi på samma sätt som många andra klassiska dystopiska 

verk ter sig, då den inte utspelar sig i framtiden eller innehåller avancerad teknologi 

exempelvis, men ger likväl en mörk samhällsskildring och efter en stor hackerattack kallad 

5/9, med en tydlig allusion till 9/11-attacken, en värld på väg i förfall. 
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Serien skapades av Sam Esmail och producerades 2015. Hittills har två säsonger producerats 

och distribueras av TV-kanalen USA Network. För närvarande består serien av totalt 23 

stycken avsnitt. Varje avsnitt har en titel som ska liknas vid en datorkod. Pilotavsnittet heter 

exempelvis; eps.1.0_hellofriend.mov, där eps.1.0_ indikerar vilken säsong och vilket nummer 

avsnittet har. Observera att avsnittet har nummer noll, avsnitt två heter då eps1.1_ones-and-

zer0es.mpeg. Likväl börjar första avsnittet från den andra säsongen på avsnittsnummer noll, 

men då avsnittet är uppdelat i två delar blir både avsnitt ett och två kategoriserade som 

nummer noll, avsnitt tre heter då; eps2.1_k3rnel-pan1c.ksd (IMDb). 

Framträdande karaktärer och organisationer i serien som har betydelse för denna 

studie; 

Elliot Alderson (Rami Malek) är seriens huvudperson. Elliot jobbar till en början på företaget 

Allsafe, ett företag som sysslar med IT-säkerhet och vars främsta kund är E-Corp. Han fick 

arbetet som IT-tekniker tack vare sin barndomskompis Angela. Elliot lider av svår ångest och 

vanföreställningar, något han regelbundet besöker en psykolog för. Han ser saker som inte är 

där, har svårt att skilja på verklighet och fantasi och har svårt att bemöta människor. På grund 

av hans psykiska ohälsa självmedicinerar han kontinuerligt, men anstränger sig för att 

brukandet av substanser, som morfin, inte ska gå överstyr. Genom seriens gång får vi ta del av 

Elliots barndomstrauman, som främst grundar sig i hur hans far avled på grund av leukemi 

han fick när han jobbade för E-Corp och en gasläcka skedde på en av fabrikerna. E-Corp kom 

undan anklagelser och förblev ostraffade, detta driver Elliots vision om att förändra samhället 

och störta de stora företagen. Han går ofta klädd i en svart hoodie med huvan uppdragen, detta 

för att vara så anonym som möjligt. Elliot lärde sig att programmera av sin far i ung ålder, 

något som sedan utvecklade sig till att bli hacking.  

Mr. Robot (Christian Slater) är en karaktär bara Elliot kan se och tala med. Mr. Robot 

föreställer Elliots döde far, Edward Alderson, men detta är något som varken publiken eller 

Elliot till en början är medvetna om. Då Mr. Robot inte är Elliots far utan en karaktär han 

själv skapat och som fungerar som en förlängning av hans egna medvetande kan han först inte 

känna igen sin egna fars utseende. Elliot kan se och uppleva saker i tre olika perspektiv; som 

sig själv, som Mr. Robot och som sig själv men med Mr. Robot närvarande. När Mr. Robot 

agerar själv är inte Elliot medveten om vad han gör, detta bidrar till att Mr. Robot blir 

aktivistgruppens F. Societys radikale ledare och kan agera på egen hand. När Elliot för en 

konversation med Mr. Robot talar han alltså med sig själv. 
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Han kallas för Mr. Robot eftersom Edward Alderson brukade äga en liten datorbutik, som en 

ung Elliot fick döpa till vad han ville, vilket blev namnet Mr. Robot. Det finns även en tydlig 

allusion till filmen Fight Club, eftersom Mr. Robot kan ses som seriens egna Tyler Durden, en 

karaktär i Fight Club som fungerar som huvudkaraktärens vanföreställning och den delen av 

honom själv som sätter de radikala planerna om att största de stora företagen i rullning.  

Darlene Alderson (Carly Chaikin) är Elliots syster och även hon en skicklig hacker. Hon 

upplever att hon alltid har fått leva i skuggan av Elliot och bär fortfarande på en djup sorg 

efter deras fars bortgång, vilket gör henne målmedveten men kan ibland även få henne att 

framstå som kall eller osympatisk. Det som främst driver henne framåt i serien är att störta E-

Corp tillsammans med F. Society. 

Angela Moss (Patricia Doubleday) är Elliot och Darlenes barndomskompis. Angela förlorade, 

likt Elliot, sin mor på grund av sjukdom hon fick under anställning hos E-Corp. Hon värnar 

mycket om Elliot och försöker att hjälpa honom så mycket hon kan, även om det inte alltid 

går att få kontakt med honom. Under seriens gång tar Angela kontakt med en advokat i hopp 

om att få ut sin hämnd och sätta de ansvariga i fängelse på E-Corp. Detta resulterar i att hon 

infiltrerar sig i företaget och får jobb där. Till en början ter sig hennes motivering att jobba för 

företaget som endast ytligt, då hon får hög lön och en fin lägenhet på köpet. Detta gör att folk 

ser ner på henne, men ju längre serien går ju mer inser man att Angela är mer involverad i F. 

Society än i E-Corp. 

Tyrell Wellick (Martin Wallström) har en hög arbetsposition inom E-Corp och har svenskt 

ursprung. Han uppfattas av sin omgivning som en person som har ett idealliv, men styrs och 

manipuleras mycket av sin fru Joanna som eftersträvar makt. Han strävar alltid efter 

perfektion och får ut aggression genom att misshandla en hemlös man exempelvis. Under 

andra säsongen blir Tyrell anklagad för att vara huvudansvarig för cyberattacken 5/9 och har i 

och med det försvunnit. Elliot tror att han själv som Mr. Robot mördat Tyrell, men det visar 

sig att Mr. Robot och Tyrell samarbetat för att störta E-Corp.  

Joanna Wellick (Stephanie Corneliusssen) är Tyrells hustru och har danskt ursprung. Joanna 

uppfattas som en person villig att göra allt för att få sin vilja igenom. Hon uppfattas som 

makthungrande och älskar att leva i överklass. Joanna kan få sin man att göra precis vad som 

helst för henne och de verkar leva i ett kärlekslöst förhållande, trots att de under första 

säsongen får sitt första barn tillsammans. 
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E-Corp är ett stort multinationellt företag som sysslar med att tillverka och distribuera teknik 

så som datorer, telefoner och surfplattor. De äger även ett flertal banker. Det är påtagligt i 

serien att företaget syns överallt i samhället, de flesta karaktärerna har ett bankomatkort från 

en av E-Corps banker eller deras datorer som har ett stort E på sig, vilket är deras logotype. 

Under 1990-talet skedde en stor gasläcka i en av E-Corps fabriker, vilket ledde till ett flertal 

dödsfall, bland annat Elliots far och Angelas mor. Anhöriga valde att stämma E-Corp, men 

förlorade. Genom F. Society kommer det sedan fram att tre högt uppsatta chefer medvetet 

undanhållit information om hur farlig gasen i fabrikerna egentligen var. Alla tre hamnar i 

fängelse tack vare F. Society och Angela. Philip Price är den högsta chefen för företaget och 

porträtteras som en kall och makthungrande man.  

F. Society är en aktivistgrupp skapad av Darlene och Elliot, även om Elliot inte minns att han 

varit med och startat gruppen. De arbetar tillsammans med ett fåtal mycket skickliga hackers. 

Deras främsta mål är att radera hela USAs befolknings skulder och störta företaget E-Corp. 

De menar att världen styrs av kapitalism och girighet och eftersträvar en revolution. Darlene 

säger i avsnitt eps1.7_wh1ter0se.m4v; ”There is no middle anymore. It’s just rich and poor”, 

och indikerar en önskan om revolution och att allt skulle försvinna, som pengasystemet 

exempelvis. Karaktäristiskt för F. Society är deras masker som liknar den så kallade Guy 

Fawkes-masken, baserad på konspiratören Guy Fawkes och vars ansikte blivit avbildat till en 

mask som används av karaktären V i filmen V för Vendetta och den riktiga hackergruppen 

Anonymous. F. Society använder sig av liknande metoder som Anonymous, som ofta 

innefattar virala hot av en maskbeklädd person.  

Blade Runner är en amerikansk science fiction-film producerad 1982. Regisserad av Ridley 

Scott. Filmen utspelar sig 2019 i ett futuristiskt och nedgånget Los Angeles. Det stora 

företaget Tyrell Company har skapat verklighetstrogna androider, kallade ”replicants”, vars 

uppgifter är att utföra farliga arbetsuppgifter på andra koloniserade planeter. Då dessa 

androider är helt och hållet förbjudna på Jorden väljer fyra stycken att göra uppror och stanna 

trots att de inte är verkliga människor, vilket resulterar till att de försöker söka upp deras 

skapare och tar till våld om de så måste. Rick Deckard (Harrison Ford) jobbar som en ”blade 

runner”, en speciell form av polis vars uppdrag är att söka upp och eliminera dessa androider. 

Karaktäristiskt för filmen är dess noir-inspirerade miljöer i ett regnfyllt och mörkt Los 

Angeles. 

Fight Club är en amerikansk drama/thrillerfilm producerad 1999. Regisserad av David 

Fincher. Filmen kretsar kring den namnlöse huvudpersonen (Edward Norton), vars liv präglas 
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av insomnia och en lägenhet fylld med IKEA-möbler. Han spenderar sin fritid med att gå på 

olika stödgrupper för människor med obotlig cancer eller alkoholism exempelvis, för där får 

han äntligen känna någonting. Hans liv får dock en vändning när han träffar den mystiske och 

karismatiske Tyler Durden (Brad Pitt). Tillsammans grundar de Fight Club, en 

slagsmålsklubb där den viktigaste regeln är att man inte talar om Fight Club. Snart dras 

huvudpersonen djupare in i Tylers värld och tillsammans skapar de Project Mayhem. En 

organisation som vill störta de stora företagen i världen. Som tidigare nämnt visar det sig i 

slutet av filmen att Tyler Durden inte existerar, utan är en förlängning av vår huvudperson och 

någon bara han kan se och prata med. 

V för Vendetta är en brittisk/amerikansk thrillerfilm producerad 2005, regisserad av James 

McTeigue. Filmen utspelar sig i ett framtida London, där det fascistiska politiska partiet 

Norsefire tagit över makten efter att en stor virusepidemi, orsakad av staten, dödade en stor 

del av befolkningen och som en grupp terrorister fick skulden för. London präglas av 

utegångsförbud, övervakning och människor som uppfattas som ”oönskade” i samhället av 

partiet, så som homosexuella, muslimer, ateister och så vidare, sätts i koncentrationsläger. En 

maskerad man kallad V, iklädd en Guy Fawkes-mask och cape, gör uppror mot staten och 

planerar att spränga parlamentet i luften. 

1984 är en roman skriven 1949 av författaren George Orwell. Boken utspelar sig i ett framtida 

Storbritannien som präglas av ständigt krig och där ingen minns hur landet brukade att se ut. 

Landet styrs nu av en totalitär makt där Big Brother, eller Storebror på svenska, ser och hör 

allt du gör. Staten väljer att ständigt förtrycka sina invånare till att lyda deras order trots att de 

har teknologin avancerad nog att hjälpa samhället. Huvudpersonen heter Winston Smith och 

han jobbar för Sanningsministeriets arkivbyrå, en man som tänker annorlunda och drömmer 

om en fri värld (Orwell, 1949). 

4.2 Urval 

Då jag redan hade bestämt mig för vad för typ av material jag skulle applicera på min 

forskningsfråga behövdes det inget urval över det empiriska materialet. Däremot krävdes det 

ett urval inom materialet för att plocka ut det mest relevanta till denna studie. Jag kommer att 

använda mig av båda säsongerna av Mr. Robot då påtagligheten av dystopi utvecklar sig 

genom seriens gång, att endast utgå ifrån en säsong skulle bidra till att jag går miste om 

viktiga aspekter som förstärker mina argument. Därför har jag valt ut elva stycken 
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nyckelsekvenser från båda säsongerna som visar upp olika kännetecken inom dystopisk 

fiktion. 

Anledningen till att jag valt att använda mig av filmerna Blade Runner, Fight Club och V för 

Vendetta för att jämföra med det empiriska materialet är främst för att serien innehåller ett 

flertal tydliga allusioner till diverse filmer med starka kopplingar till min forskningsfråga, så 

som Fight Club och V för Vendetta. Alla dessa filmer innehåller någon form av liknelse eller 

aspekt som kan dras parallellt till mitt empiriska material. Genom att jämföra TV-serien med 

andra dystopier som skiljer sig mot mitt empiriska material när det kommer till genre, som 

Blade Runner exempelvis, kan jag se på vilket sätt Mr. Robot förmedlar dystopi utan att 

innehålla de futuristiska dragen man ofta ser i ett dystopiskt verk. 

Anledningen till att jag valt att använda mig av både litteratur och film inom mitt urval är för 

att romanen 1984 är ett så pass framträdande dystopiskt verk. I och med att jag endast ska 

jämföra samhälleliga aspekter inom narrationen i romanen med narrativa händelser i TV-

serien, passar det sig i min mening att jämföra hur det dystopiska samhället porträtteras i Mr. 

Robot med ett litterärt exempel på en dystopisk samhällsvision. Jämförelsen kommer då inte 

innefatta några cinematiska komponenter, utan kommer helt utgå ifrån liknelser eller 

skillnader i hur världen som gestaltas styrs. 

4.3 Metod 

Metoden jag kommer att använda mig av till denna studie är innehållsanalys av mitt empiriska 

material med utgångspunkt från mina utvalda teorier samt annan vetenskaplig litteratur som 

redogör för olika aspekter inom begreppet dystopi. Genom att använda mig av teorier 

kopplade till begreppet dystopi, som talar om hur begreppet utvecklas och skapat konceptet 

critical dystopia och hur vår samtid kan ses som dystopiskt, ämnar jag att problematisera vad 

som definierar begreppet dystopi och hur det kan kopplas till mitt material. Då ingen liknande 

forskning har gjorts inom denna typ av forskningsfråga, så finns det heller inte någon 

utmejslad vetenskaplig metod att tillhandahålla. Därför kommer metoden utgå ifrån en 

innehållsanalys med stöd av begreppen och aspekterna från teorikapitlet.  

Innehållsanalys innefattar ofta att man tar en text och reducerar den till en mindre mängd data 

som är relevant till forskningsfrågan. Detta för att texten på så sätt ska bli mer hanterbar 

(Weber 1990 s. 5). Inom denna typ av analys tar man även hänsyn till sändare av meddelande, 

mottagare, meddelandet i sig självt eller den publik som ska ta del av meddelandet (Weber 

1990 s. 8). Inom min forskning handlar det om att se över vad som förmedlas och hur man 
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kan tolka det. Innehållsanalysen kommer innefatta analys av mise-en-scène, färg- och 

ljussättning, specialeffekter, musik och ljudeffekter, karaktärer och narration, samt betydande 

monologer, dialoger och berättarröster, för att se hur dessa komponenter förhåller sig till 

begreppet dystopi. 

För att få en helhet över materialet kommer jag först att se alla avsnitt av serien för att sedan 

göra en mindre segmentering av respektive avsnitt. Segmenteringen kommer att bestå av alla 

scener som upplevs relevanta till min tes i kronologisk ordning. Detta blir en viktig del i att 

konkretisera det primära materialet och se över vilka episoder och sekvenser som bäst lämpar 

sig att lyfta fram i forskningen. Det jag främst kommer att kolla efter är hur den dystopiska 

skildringen får en helhet i serien och hur dessa aspekter lyfts fram med de frågeställningarna 

jag involverat i mitt syfte. Jag kommer även uppmärksamma vilka kommentarer rörande vår 

samtid som presenteras i serien, samt viktiga och relevanta allusioner som är påtagliga.  

När segmenteringarna sedan är klara kommer jag använda det som utgångspunkt när jag 

granskar vissa sekvenser ytterligare eller anser att någon av scenerna inte är relevanta nog att 

poängtera. För att underlätta redovisningen av resultat har jag valt att dela upp materialet i 

elva stycken nyckelsekvenser, både från första och andra säsongen, som kan appliceras väl till 

valda begrepp och teorier. Detta för att enklast vägleda läsaren genom materialet och inte låta 

texten domineras av exempelscener. Nyckelsekvenserna är valda efter relevans samt att de ska 

visa olika infallsvinklar och en mångsidighet när det kommer till att skildra dystopiska 

kännetecken. 

För att få en helhetsuppfattning över det andra materialet som förekommer i analysen kommer 

jag att granska de utvalda filmerna och se över romanen. Då jag redan har en god uppfattning 

om detta material behövs endast en lättare granskning. För att precisera materialet och hitta de 

aspekterna som är mest väsentliga och användbara att lyfta fram som argumenterande, 

kommer jag att föra anteckningar som kan liknas vid en mindre segmentering. 

4.4 Metodproblem 

När det kommer till metodproblem finns det en problematik i och med att vad som räknas 

som dystopi för någon, kan lika gärna vara utopi för någon annan. Eftersom serien utspelar sig 

i sin samtid och inte innehåller några former av futuristiska inslag kan man som åskådare 

eventuellt inte uppfatta de dystopiska tendenserna eller förbise dem som endast en del av 

Elliots vanföreställningar.  
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Eftersom mitt material även kommenterar vår samtids samhälleliga brister och tar upp flera 

aspekter som kan ses som kritiska, blir det en till viss del individuell uppfattning om vad som 

räknas som samhällskritik eller vad som kan ses som dystopiska tendenser i vårt moderna 

samhälle. Det finns en risk i och med sådana uttalanden att ge en allt för vinklad syn på 

porträtteringen av det moderna amerikanska samhället, syftet är att visa hur Mr. Robot kan ses 

som en dystopi, inte att kommentera samhällets brister. Vad skillnaden är mellan att visa vår 

samtid som dystopisk och vad som egentligen bara skildrar den hemska verkligheten kan vara 

komplext. Detta är något som jag eftersträvar att problematisera i denna studie, för att se hur 

den samtida skildringen i Mr. Robot kan upplevas som dystopisk. 

5. Analys 

I detta kapitel följer en innehållsanalys av mitt empiriska material, för att se hur TV-serien 

Mr. Robot kan ses som en dystopisk skildring. För att underlätta redovisningen av resultat har 

jag valt ut elva stycken nyckelsekvenser från både första och andra säsongen av serien som 

jag kommer att utgå ifrån under denna analys. För att förstärka argumenten kommer även 

paralleller och liknelser till andra avsnitt samt andra dystopiska verk att dras. 

Nyckelsekvenserna är redovisade i kronologisk ordning och tar upp aspekter rörande mise-en-

scène, specialeffekter, ljus- och färgsättning, musik och ljudeffekter, karaktärer och narration. 

Betydande monologer, dialoger eller berättarröster kommer att presenteras i redogörelsen. 

Mer övergripande aspekter som uppkommer kontinuerligt i materialet kommer att diskuteras 

närmare i kapitlet diskussion. 

5.1 Nyckelsekvens 1: eps.1.0_hellofriend.mov (säsong 1, avsnitt 1)  

Tidskod: 00.00.00-00.00.55 

Redogörelse: 

Sekvensen inleds med en svart ruta och Elliots berättarröst som talar sekvensen igenom. Den 

svarta rutan tonas sedan ut och visar konturen på en människa. Kameran zoomar successivt ut 

och visar hur flera mörka konturer visar sig. Konturerna är ur fokus, istället är det staden med 

höghus bakom som syns genom ett stort fönster som är i fokus. Vi befinner oss högt upp i ett 

våningshus och konturerna indikerar att det är välklädda affärsmän som befinner sig i rummet. 

De talar hetsigt med varandra och gestikulerar tydligt. Kameran zoomar ut tills bilden är en 

helbild på affärsmännen. Färgerna är mörka och dunkla. Kontrasterna är starka och vi hör en 

svag icke-diegetisk pianoslinga spelas i bakgrunden. Musiken ökar successivt i ton tills den 
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upplevs som hotfull och intensiv. Det klipps snabbt till en ny svart ruta. Sedan till Elliot som 

sitter på tunnelbanan. Han är placerad i högra hörnet i bilden där bara en liten del av ansiktet 

och hans svarta huva är synligt. Bilden är nu gultonad, nästan sepia. Musiken är ersatt av 

gnisslande och andra påtagliga ljud som kommer ifrån vagnen i tunnelbanan. Vi ser en helbild 

på två män som pratar med varandra och tittar åt Elliots håll. Det klipps till Elliot som nu syns 

mer i bild. Han tittar moloket framåt utan att blinka.  

Elliots inre monolog:  

”Hello, friend. "Hello, friend?" That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a 

slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. It's actually 

happened. I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret. A 

conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly 

running the world. I'm talking about the guys no one knows about. The guys that are invisible. 

The top one percent of the top one percent. The guys that play God without permission. And 

now I think they're following me”. 

Analys:  

Denna sekvens bygger mycket på Elliots paranoia och insikt inom vilka som faktiskt har makt 

i världen. Han ställer sig kritisk till hur vår samtid styrs, där ”the top 1%” äger nästintill allt. 

Sam Esmail har själv nyligen kommenterat att han tog inspiration från den amerikanska 

presidentkandidaten Donald Trumps politiska karriär när han skrev Elliots monolog (Kuchera, 

2016). Kommentarer rörande Trumps kandiderande uppkommer även i avsnitt 

eps2.8_h1dden-pr0cess.axx där två av cheferna på E-Corp diskuterar med varandra och säger; 

”It's ahead of Trump's latest [biography]. Can you believe that cocksucker is actually running 

this time? I mean, if I wanted, the things I have on him could put me on his ticket. Politics is 

for puppets.” 

Detta tyder på autenticitet och samhällskritiken upplevs som legitim. Baccolinis teori om att 

vår verkliga samtid kan ses som dystopisk kan appliceras väl på denna sekvens. Det finns en 

tydlig parallell mellan hur Baccolini menar att politiker är korrupta eller styr media och det 

Elliot talar om, angående att de med mest kapitalistiskt inflytande får mest makt och styr 

många samhälleliga aspekter (Bacconlini 2013 s. 44).  Elliots paranoia blir även påtaglig i 

denna sekvens. Främst genom repliken; ”And now I think they’re following me” samt sättet 

han oroligt tittar sig omkring. Tillsammans med den dunkla ljussättningen, skuggorna och 

kontrasterna kan man koppla det till begreppet ”noir”, som ofta skildrar paranoia, skuld, tvivel 
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och mörker (Dixon 2009 s. 153). Något som kan ses parallellt till dystopi och dess mörka 

tendenser. 

5.2 Nyckelsekvens 2: eps1.2_d3bug.mkv (Säsong 1, avsnitt 3) 

Tidskod: 00.16.42-00.19.56 

Redogörelse:  

Elliot sitter tillsammans med Mr. Robot inne på en mörkt belyst bar. De sitter bredvid 

varandra vid bardisken och lokalen är utöver de två och bartendern tom på människor. En 

svag icke-diegetisk musikslinga med mystiska toner hörs kontinuerligt. Från och till hörs 

trafikljud från gatan utanför. Mr. Robot dricker en klart grön drink kallad Appeltini i ett 

martiniglas. Ljussättningen är mörk och färgerna upplevs som gråaktiga med få 

kontrasterande gröna färger. Elliot blir hetsad till att köpa en egen drink och beställer samma 

sak. Han dricker den i ett svep och upplevs som känslolös genom sin uttryckslösa mimik. De 

för en konversation med varandra tills Mr. Robot bestämmer sig för att gå och lämna Elliot 

ifred. Elliot upplevs som förvånad. Dialogen byts ut mot en monolog av Elliot. Musiken 

trappas upp betydligt och blir till en elektronisk ton. Det klipps hastigt till en helsvart ruta. 

Musiken tonas fram och blir till låten Steal My Sunshine av popgruppen Len.  

Elliots monolog fortsätter genom hela sekvensen. Det klipps till en helbild av New York. 

Himlen är klarblå och filmskaparna har lagt på en effekt, kallad time lapse, så att molnen 

flyger mycket snabbare på himlen. Liknande effekter används på en helbild över Times 

Square där människor snabbt går förbi. Reklamskyltarna på byggnaderna är även 

snabbspolade. Kameran sveper fram över torget. Det klipps till en halvbild på en biopublik. 

Publiken upplevs homogen. Alla har ljus hy och vita tänder som syns när de skrattar till 

filmen. Skratt hörs tillsammans med musiken och monologen. Det klipps till en man som 

trampar på en spinningcykel på gymmet. Han tittar nöjt in i kameran. Det klipps till en närbild 

på en mobiltelefon som visar en bild på en hund i appen Instagram. En tumme trycker på 

”like” och ett hjärta hoppar fram på bilden. Alla bilder i montaget har klara färger och stark 

ljussättning. En halvbild på Elliot som iklädd sin svarta hoodie dricker en vaniljlatte i en 

mugg från Starbucks. Ljussättningen är nu dunkel igen och färgerna dämpade. Elliot går på 

gatan och dricker kaffe ur ett sugrör. Hastigheten i scenen är nu sänkt, så både Elliot och 

människorna på trottoaren går långsammare än vanligt. Klippet återgår sedan till vanligt 

tempo, innan de klipper till hur Elliot kliver in på sin chefs kontor med kaffet i handen. 



19 
 

Elliots inre monolog:  

”That's it? It's over? You expect me to believe that? See you in another life. Did you hear 

that? I can't believe it. Is that really happening? F. Society's finally over. The recent glitch in 

the otherwise neat reality I created over the years, I'll never slip up like that again. I'm gonna 

be more normal now. Maybe Shayla could even be my girlfriend. I'll go see those stupid 

Marvel movies with her. I'll join a gym. I'll heart things on Instagram. I'll drink vanilla lattes. 

I'm gonna lead a bug-free life from now on. Anything to protect my perfect maze” 

Analys:  

Denna sekvens domineras av kontrasten mellan den dunkla baren och de klara färgerna, time 

lapse-effekterna och den glada musiken som framträder när Elliots satiriska strävan efter att 

bli en del av den stora massan i samhället skildras. Vad Elliot ser som den ”vanliga 

befolkningen” eller den stora massan, visar människor som dricker kaffe från Starbucks, 

kontinuerligt tittar på bilder på sociala medier och tränar på gym. Det faktum att sekvensen 

kan ses som satirisk blir främst påtagligt genom dessa kontraster. Serien använder aldrig 

annars denna typ av bildspråk och det faktum att Elliot anser att vårt moderna leverne, med 

sociala medier, gymkort, superhjälte-filmer på bio och allt vad detta innebär, bedövar massan 

och gör oss till ytliga individer, etablerades redan i pilotavsnittet av serien då han under ett 

samtal med sin psykolog talar om hur det moderna samhället bedövar sig självt med 

materiella ting. Elliots syn på ett bra liv är ett samhälle utan de kommersiella måsten och 

ytliga ideal som vi slaviskt måste leva efter, något som gör sig tydligt i och med hans syn på 

pengar exempelvis. I pilotavsnittet säger Elliot att han inte bryr sig om pengar och verkar 

eftersträva ett mer anarkistiskt levnadssätt än vår ytliga tillvaro idag där kapital styr det mesta 

i samhället. 

Genom att använda sig av inklippsbilder i nyckelsekvensen på en glad man på gymmet eller 

en skrattande biopublik kontrasterat med kommentaren; ”Maybe Shayla could even be my 

girlfriend. I’ll go see those stupid Marvel movies with her” visas vad Elliot ser som en naiv 

norm man ska förhålla sig till för att anses vara normal i vår samtid. Dixon menar att vår 

samtid är en tid då vi lever i skräck. Vi lever i ett nytt millennium, en tid där bankerna verkar 

kollapsa, företagen slås ihop och alla sammankomster sker virtuellt. Människan är aldrig nöjd 

med det man har eller hur man ser ut, något som media tar tillvara på genom att ge människan 

intrycket av att du kan köpa dig allt du strävar efter, till och med ett helt nytt ”jag”. Hela vårt 
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samhälle bygger på konsumtion som ska fylla alla tomrum vi har i våra liv och om vi 

konsumerar förblir vi lyckliga och välmående (Dixon 2009 s. 153, 154).  

Dessa aspekter, som är sammankopplade med begreppet noir och innefattar tydliga dystopiska 

tendenser, ligger i samspel med Elliots syn på samtiden. Han vill också hävda att vi lever för 

att konsumera och att den enda anledningen till att vi går på gymmet eller ser fåniga biofilmer 

är för att bedöva oss. Anledningen till varför Elliot vill vara en del av det moderna samhället 

är för att han själv vill bli bedövad och med det bli kvitt den ångest som styr hans liv. Elliot 

strävar efter att komma ifrån sin dystopiska verklighet, vilket gör sig påtagligt när han talar 

med Mr. Robot i början av sekvensen och indikerar en glädje att äntligen bli kvitt honom och 

all psykisk påfrestning han upplevs få av F. Society. Detta visas främst genom repliken; ”I’m 

gonna be more normal now”. Att Elliot vill få bukt på sin psykiska ohälsa och falla in i vad 

han anser är ”normalt” beteende, det vill säga, raka motsatsen till hur han själv agerar, 

etableras redan i pilotavsnittet då vi ser hur Elliot sitter i ett hörn i sin lägenhet och gråter. 

Han frågar sig; ”What do normal people do, when they get this sad?” 

5.3 Nyckelsekvens 3: eps1.3_da3m0ns.mp4 (Säsong 1, avsnitt 4) 

Tidskod: 00.22.55-00.26.35 

Redogörelse:  

Elliot har en hallucination där han ser sig vara i ett hus fullt med människor som injicerar en 

substans, troligtvis heroin. Färgerna är mörka men med en påtaglig gul ton. Icke-diegetisk, 

intensiv musik som upplevs pulserande hörs. Elliot får en kanyl. När en ung tjej ställer sig upp 

för att hjälpa honom stormar en beväpnad man in i rummet. Den unga tjejen blir ihjälskjuten 

medan Elliot blir skadad. Han faller ner till golvet och ser på en TV som stått påslagen i 

bakgrunden. TV:n visar väderleksrapporten och meteorologens röst blir distanserad i Elliots 

huvud. Helt plötsligt bryts sändningen och klipper från en testbild med en monoton tjutande 

ton till bilden på en man klädd i kostym och F. Society-mask. Hans röst är vanställd, men man 

uppfattar att det ska föreställa Mr. Robot. Bilden är fortfarande ur Elliots perspektiv och visar 

TV-skärmen. Kameran pendlar sedan mellan att visa Mr. Robot på TV:n och hur Elliot ligger 

på golvet, hans ansikte i närbild. Elliot blir försjunken i det han hör på TV:n.  

Det klipps till Mr. Robot, denna gång utan att visa TV-apparaten. Elliot sluter sina ögon. 

Bilden börjar sedan att flimra, likt en TV-apparat som spelar upp ett gammalt VHS-band. 

Kameran sveper långsamt bakåt och visar en videokamera som håller på att spela in. Elliot 
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upplever sedan att han träffar mannen han sett på TV. Han kliver in i scenen och ser förvånad 

ut. Bilden liknar en gammal videoupptagning igen. Mr. Robot ger Elliot en nyckel som han 

har runt halsen. Elliot frågar vad nyckeln öppnar, men får inget svar. Mr. Robot tar sedan av 

sig masken, där han har en likadan mask under. Elliot får F. Society-masken och får höra att 

den tillhör honom nu. Bilden flimrar till och musiken är intensiv och monoton med mörka 

toner. Elliot tar på sig masken. Den flimrande effekten återkommer. Mr. Robot presenterar 

sedan vad han kallar för; ”A word from our corporate overlords”. Det klipps sedan till en 

informationsvideo som fungerar som en reklamfilm för E-Corp. Det är klara färger, stark 

ljussättning och vi möts av glada människor i olika åldrar och med olika ursprung. Vi ser 

familjer som äter middag och vilka arbeten E-Corp utför, som maskintillverkning exempelvis. 

Sekvensen avbryts sedan abrupt av att den flimrande effekten återkommer och den kvinnliga 

berättarrösten blir förvrängd för att sedan tonas bort.  

Analys:  

I denna sekvens är det främst slutsekvensen som är mest relevant, då liknande satiriska 

aspekter som i föregående nyckelsekvens även kan ses i detta avsnitt. Ett avsnitt som kretsar 

mycket kring Elliots hallucinationer då han efter att ha tagit stora mängder morfin under en 

längre tid känner av starka abstinensbesvär. Då nyckelsekvensen är del av en längre 

drömsekvens som anspelar på Elliots sökande, både efter svar på sina frågor och sin identitet, 

spär detta på den dystopiska aspekten rörande den olyckliga och alienerade protagonisten som 

ibland även är dissident, vilket är vanliga företeelser inom dystopisk fiktion (Moylan 2000 s. 

150). Elliots mardrömmar kopplas samman till hans oro inför hur stor hans inverkan inom F. 

Society verkligen är och hans känsla av ångest och alienation, vilket gjorde honom till en 

brukare av droger från första början. 

När E-Corp sedan skildras i sekvensen är vi som tittare redan väl medvetna om att företaget 

inte är sympatiska och drivs av korruption och girighet. Genom att kontrastera Mr. Robots 

kommentar rörande att E-Corp är en korpral överherre, med en reklamfilm som ska visa 

företaget som fridfullt och trovärdigt, blir det ett satiriskt inslag. Eftersom detta är helt ur 

Elliots perspektiv, då det är en hallucination, blir de positiva uttalandena om företaget 

ironiska, eftersom Elliots fientlighet till E-Corp är väl etablerat i serien. I pilotavsnittet av 

serien visas en liknande sekvens med en reklamfilm för E-Corp. När deras logotype kommer 

fram i slutet flimrar bilden till och E-Corp blir istället Evil-Corp, vilket Elliot kommenterar. I 

avsnitt eps.1.5_br4ve-trave1er.asf uttalar sig även en av karaktärerna som är advokat om att 

E-Corp är ondska personifierad.  
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Man kan se paralleller till dessa aspekter och en utopisk satir, vilket innebär att utopin sätter 

sin kritiska och satiriska agenda före det idealistiska och med det förnekar dystopin som 

framhävs. Det vill säga, den utopiska satiren är medvetet överdriven i sin utopi för att på så 

sätt förneka de dystopiska tendenserna som existerar i verket (Pisarska 2011 s. 131). En 

utopisk satir kan ses som en kritisk granskning på det samhälle som skildras, den överdrivna 

utformningen på utopin blir då medlet som används för att framhäva kritiken (Moylan 2000 s. 

74). I Mr. Robots fall gäller detta de satiriska inslagen jag exemplifierat, då de upplevs som 

överdrivet utopiska i jämförelse till resterande dystopiska sekvenser, som i och med det 

upplevs som legitima. 

5.4 Nyckelsekvens 4: eps1.8_m1rr0r1ng.qt (Säsong 1, avsnitt 9) 

Tidskod: 00.43.56-00.48.24 

Redogörelse: 

Elliot sitter i sin lägenhet. Kontrasterna är starka i bilden och färgerna är mörka. I bakgrunden 

hörs icke-diegetisk, intensiv musik som upplevs som pulserande. Dörren till lägenheten 

öppnas och Elliot flyger snabbt upp ur soffan han satt i. In kommer Tyrell och håller ett finger 

för munnen och hyssjar. Ljussättningen är sparsam, med få ljuskällor. Halvbild på Tyrell som 

tittar sig oroligt omkring. Han talar med Elliot och berättar att han vet att han ligger bakom 

allting som hänt. Helbild på rummet. Närbild på Elliot som är placerad i vänstra hörnet av 

bilden, resten är tom yta. Tyrell låser dörren och tar av sig sin kavaj. Han sätter sig ner och i 

en närbild visas hur han tar på sig ett par blå plasthandskar. Han sitter placerad i högra hörnet 

av bilden. Helbild på Elliot och Tyrell när Tyrell berättar att han för två dagar sen ströp en 

kvinna till döds. Tyrell fortsätter att prata.  

Kameran pendlar mellan karaktärerna och en närbild på plasthandskarna. Tyrell ställer sig upp 

och kliver närmare Elliot. De tittar på varandra medan han talar. Elliot ser orolig ut. Musiken 

tonas ut och blir till en instrumental pianoversion av låten Where is My Mind av bandet The 

Pixies. Närbild på Elliots ansikte innan det snabbt klipps till en bild på en neonskylt där det 

står ”Games, Games, Games” med olika färger. Låten fortsätter att spelas genom hela 

sekvensen. Halvbild på arkadspel vars ljus blinkar till och sedan lyser. Tyrell och Elliot kliver 

in i arkaden. Ljuset tänds. Det är fyllt av neon men ljussättningen är fortfarande mörk med 

tydliga skuggor och kontraster. Låten tonas uppåt och blir högre. Helbild på arkaden. Halvbild 

på Tyrells profil och Elliot som står bakom. Kameran förflyttar sig successivt framåt i 

rummet, Tyrell kliver in i bilden. Kameran är i rörelse. Halvbild på Elliot som kliver in i 
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bilden. Bildkompositionen fortsätter i liknande mönster tills Tyrell frågar Elliot vad han ville 

få ut av allt detta. Närbild på Elliots ansikte där han svarar ”I don’t now.” Kameran zoomar in 

på hans ansikte. ”I wanted to save the world” säger han sist och kameran håller sig var på 

hans ansikte. 

Analys:  

Sekvensen inleds med den dunkla lägenheten, där Tyrell känslokallt talar om hur han tagit 

livet av en kvinna. Tillsammans med sättet filmskaparna valt att poängtera hur Tyrell tar på 

sig blåa plasthandskar i en närbild skapas en spänd och nästintill paranoid stämning, något 

som genomsyrar serien i sin helhet. Då serien använder sig av ett begränsat berättarperspektiv, 

det vill säga att vi som publik inte vet mer om vad som kommer att hända än vad karaktärerna 

gör, spär det på den oroliga atmosfären serien har skapat. Kontrasterna som skapas i och med 

den neonfärgade miljön i arkaden skapar likväl paralleller till andra dystopiska verk, i detta 

fall filmen Blade Runner. Skildringen av den moderna staden är en vanlig företeelse inom 

dystopisk fiktion och en dystopisk plats är någonting man kan bygga upp cinematiskt, med 

hjälp av kameravinklar, ljussättning, övergångar etcetera (Prakash 2010 s. 2, 4). Blade Runner 

visar upp en futuristisk storstadsmiljö, fylld med neonskyltar, skarpa kontraster och skuggor. 

Något som också är framträdande i nyckelsekvensen. Scenen i arkaden upplevs futuristisk i 

och med de kontraster som bildas mellan neonfärgerna och den mörka ljussättningen med de 

skarpa kontrasterna. En aspekt som upplevs ha en tydlig dystopisk association i och med 

filmens storhet inom dystopisk fiktion. 

Sekvensen har en tydlig koppling mellan narration och val av musik. I detta fall gäller det 

låten Where is My Mind? som kommenterar Elliots psykiska tillstånd, med den förvirring 

rörande vad som är verklighet och vad som sker i hans psyke som ständigt är en påverkande 

faktor. Låten fungerar även som en homage till filmen Fight Club, något som har blivit 

bekräftat av Esmail (Sullivan, 2015). I filmen Fight Club används låten på ett liknande 

tillvägagångssätt, då den anspelar på huvudkaraktärens psykiska tillstånd som påminner om 

Elliots. Låten spelas i filmens slutscen där huvudpersonen håller hand med sin flickvän och 

tittar på hur de stora företagsbyggnaderna faller samman. Nyckelsekvensen från Mr. Robot 

upplevs då fånga upp samma dystopiska tendenser man kan finna i Fight Club, då 

anspelningarna på verket är så pass tydliga och uttalade. 
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5.5 Nyckelsekvens 5: eps1.9_zer0-day.avi (säsong 1, avsnitt 10) 

Tidskod: 00.41.00-00.42.45 

Redogörelse:  

Sekvensen inleds med att karaktären Philip Price för en dialog med Angela, då han förbereder 

sig för att hålla ett hederstal för karaktären James Plouffe, en högt uppsatt man inom E-Corp 

som efter den stora hackerattacken valde att ta livet av sig i live-tv under en intervju. 

Färgsättningen är gulaktig och kontrasterna skarpa. Karaktärerna syns i halvbild. Angela ser 

bekymrad ut när hon ser ett porträtt på Plouffe som visas i närbild. Karaktärerna syns återigen 

i halvbild och Price börjar att tala illa om Plouffe och menar att världen kommer att se bättre 

ut utan honom. Icke-diegetisk musik hörs i bakgrunden. Den upplevs som mystisk. Närbild på 

Angelas skärrade ansikte. Det klipps återigen till Price som sedan tar tag i Angela och leder 

henne framåt. Kameran sveper med. Price fortsätter att prata. Han släpper Angela och går ut 

ur bild. Angela stannar kvar och ser fortfarande skärrad ut.  Kameran zoomar sakta ut medan 

Angela tittar sig omkring. Helbild på hur Price går förbi porträttet och ut ur rummet. Snabb 

klippning till en helbild på ett stort rum. Kameran följer Price som ställer sig vid ett podium. 

Kameran är i fågelperspektiv. Kameran zoomar successivt inåt och visar hur ett stort E pryder 

golvet och hur massor av människor sitter i salen. Kamerablixtar syns bland publiken och i 

taket hänger en stor kristallkrona. Kameran fortsätter att svepa framåt och betonar hur högt 

uppe Price står. Tillslut syns hela nedervåningen och hjässan på Price som är ur fokus. Den 

mystiska musiken tonas upp rejält. Kameran håller sig kvar på Price i ett fågelperspektiv. 

Analys:  

Genom att placera karaktären Philip Price som är högsta chefen för företaget E-Corp vid ett 

podium, högt ovanför sina åhörare, liknas karaktären vid en diktator som propagerar för sin 

åsikt. Användandet av ett fågelperspektiv indikerar en dominans över resterande karaktärer i 

scenen. Genom sättet filmskaparna väljer att hålla kvar kameran vid helbilden på människorna 

nedanför poängteras den makthunger Price innefattar, tillsammans med musiken som snabbt 

tonas upp skapas en dramatisk och nästintill skrämmande effekt. Philip Price framstår som 

företagets onda ledare eftersom han precis innan sitt hederstal till Plouffe som tagit livet av 

sig själv i live-tv, talat illa om honom och menat att världen antagligen kommer att se bättre ut 

utan honom. Dessa kommentarer tyder på Prices osympatiska syn på människor och i och 

med valet att placera ett stort E på golvet mitt i salen upplevs det som att serien har två 
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antagonister i serien, Philip Price och E-Corp, då företaget får en så pass stor roll i seriens 

story.  

Valet att förmedla företag på detta sätt är en växande trend inom dystopisk fiktion (Booker 

2013 s. 11). Inom klassisk dystopisk narration var en vanlig företeelse förr att porträttera 

staten som en förtryckande organisation. Detta sträckte sig exempelvis från representationen 

av den övervakande staten gjord av glas i boken Vi (1921) till Margret Atwoods roman The 

Handmaid’s Tale (1985). Mot 1900-talets slut börjar den autoritära statens makt att tryta, för 

att istället ge plats åt den korporala tyranni de stora företagen stod för (Moylan 2003 s. 135). 

Ett tydligt exempel är det fiktiva företaget Weyland-Yutani ifrån Alien-filmerna, något som 

kom att påverka liknade representationer inom science fiction-genren sen dess (Booker 2013 

s. 11). 

5.6 Nyckelsekvens 6: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, avsnitt 10) 

Tidskod: 00.43.57-00.49.02 

Redogörelse:  

Sekvensen inleds med en övergång föreställande vitt ljus, som visar sig vara från en 

helikopter. En helbild över Times Square visas där en stor manifestation för F. Society sker. 

Folk är klädda i F. Society-masker, bär plakat och ropar slagord i form av; ”We are free”. 

Deltagarna går framåt mot den fast placerade kameran. Mr. Robot kliver in i bilden, mitt 

ibland deltagarna på torget, med armen runt Elliot. Elliot försöker att få Mr. Robot att berätta 

vad som har hänt, medan de vacklar fram. Mr. Robot blir aggressiv och trycker upp Elliot mot 

en reklamvägg föreställande den amerikanska flaggan. Mr. Robot pressar Elliot, som i närbild 

börjar inleda en monolog med publiken för att be oss om hjälp. Mr. Robot blir arg och säger 

att han ska sluta prata med ”de där”. Elliot blir upprörd och det klipps till Mr. Robot som står 

med ryggen mot manifestationen bakom.  

Närbild på Elliots ansikte. En kvinnoröst hörs i bakgrunden. Det klipps till Mr. Robot igen, 

men bakom honom står Elliots mor och han själv som barn. Närbild på pojken som föreställer 

Elliot som barn. Utan att öppna munnen säger han hur Elliot sårar hela sin familj. Närbild på 

Elliot vars tankar hörs. Han frågar sig vad som är verklighet. Mr. Robot börjar ifrågasätta 

Elliot. När han inte vill lyssna tar Mr. Robot Elliots ansikte i sina händer. Det klipps till hur 

Mr. Robot står mitt bland folket på torget. I ett grodperspektiv höjer Mr. Robot armarna och 

för en monolog. Det pendlar mellan grodperspektiv och halvbild på Mr. Robot bland 
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folkhavet. Icke-diegetisk musik tonas successivt upp. Kontrasterna och ljussättningen är 

starka. Närbild på Elliot som tittar på Mr. Robot. Helbild på Mr. Robot som fortsätter att 

prata. Bilderna fortsätter att pendla på liknande sätt. Mr. Robot börjar att gå emot Elliot, han 

pekar med fingret mot honom. Närbild på Elliot som ser upprörd ut. Mr. Robot ställer sig vid 

den imaginära familjen. Han håller om dem och säger att de är alla tillsammans nu, vare sig 

Elliot gillar det eller inte.  

Det klipps till en närbild på folk i F. Society-masker som ropar ”F. Society!” medan de viftar 

med knutna nävar och plakat. Elliot börjar skrika ”No!” i panik. Det klipps snabbt och 

intensivt mellan närbilder på Elliot, pojken som föreställer Elliot och folk i manifestationen. 

Elliot säger att han vill vara ensam. Ett bakgrundsljud börjar tonas upp och när det är som 

högst blir allting tyst. Elliot tittar upp. Han är ensam på torget. En lång helbild på det tomma 

torget och reklamskyltarna som blinkar. Helbild på Elliot som står vid väggen för att sedan 

börja att gå. Hans fotsteg hörs tydligt. Havsljud med vågor och fågelskrin hörs. Elliot tittar sig 

förvirrat omkring. Han ser Mr. Robot tillsammans med familjen på en av reklamskyltarna. 

Helbild på torget och Elliot där han är placerad i det högra hörnet. Han skriker att han vill att 

Mr. Robot ska försvinna. Pojken berättar att de inte kan lämna honom, och han kan inte lämna 

dem. Närbild på Elliot som närmar sig tårar. Elliot säger att han inte vet vad han ska göra. Mr. 

Robot kliver så långt fram på skärmen som han kan komma och berättar att Elliot måste börja 

att lyssna på dem. Låten Sound & Color av bandet Alabama Shakes börjar att spelas. Elliot 

går mot tunnelbanan. Kameran är placerad bakom ryggen på honom. Elliot sitter på 

tunnelbanan och gråter. 

Mr. Robots monolog:  

”And what? You are? Is any of it real? I mean, look at this! Look at it! A world built on 

fantasy. Synthetic emotions in the form of pills. Psychological warfare in the form of 

advertising. Mindaltering chemicals in the form of food. Brain-washing seminars in the form 

of media. Controlled isolated bubbles in the form of social networks. Real? You wanna talk 

about reality? We haven't lived in anything remotely close to it since the turn of the century. 

We turned it off, took out the batteries, snacked on a bag of GMOs while we tossed the 

remnants in the ever-expanding dumpster of the human condition. We live in branded houses, 

trademarked by corporations built on bipolar numbers jumping up and down on digital 

displays, hypnotizing us into the biggest slumber mankind has ever seen. You have to dig 

pretty deep, kiddo, before you can find anything real. We live in a kingdom of bullshit! A 
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kingdom you've lived in for far too long. So, don't tell me about not being real! I'm no less 

real than the fucking beef patty in your Big Mac.” 

Analys:  

Sekvensen visar en tydlig allusion till den dystopiska filmen V för Vendetta. Något som även 

förkom tidigare i samma avsnitt då F. Society kom ut med att de låg bakom den stora 

hackerattacken genom att ha en maskerad man via en sändning på TV förklara hur samhället 

och F. Society äntligen har vaknat och kommer ta till åtgärder för att få sin vilja igenom. 

Karaktären V ifrån filmen V för Vendetta beskrivs som byronsk hjälte och en terrorist som 

massan vill ta efter. Han är efterlyst av staten och strävar efter att befria sin publik som står på 

torget och granskar hans kamp från den stillsamma, totalitära rutin som ger illusionen av 

skydd för sina invånare i samhället (Gruszewska Blaim 2011 s. 78). 

Detta kan ses i likhet till den maskerade mannen från F. Society, som troligtvis är Mr. Robot. 

F. Society strävar här efter att sprida sin utopi, vilket framställs genom hur den maskerade 

mannen säger ”it [the power] belongs to us now” till en jublande publik. Denna strävan efter 

utopi påverkar däremot inte Elliot, vilket tydligt poängteras i nyckelsekvensen. Elliot 

konfronteras här med vad han har blivit involverad i och har svårt att skilja på verklighet och 

illusion. Vilket gör sig tydligt genom konfrontationen mellan Elliot och Mr. Robot, där Mr. 

Robot ställer sig frågan om något runt omkring egentligen är verklighet. Mr. Robot 

propagerar för sin egna åsikt genom att hålla ett högljutt tal mitt under en F. Society-

manifestation, men genom Elliots sätt att kämpa emot det han ser och i sitt sinne bli helt 

ensam på torget tyder det på att han inte delar Mr. Robots vision. Vilket indikeras genom 

närbilden på hans uppgivna ansiktsuttryck och replikerna ”I want you to leave!” och ”I don’t 

know what to do.”  

Elliot upplever i och med det händelsen som dystopisk, hans sätt att visualisera sig som ensam 

på torget ackompanjerat med harmoniska havsljud indikerar hans utopiska impuls och 

hoppfullhet om en väg ut ur dystopin, vilket karaktäriserar en critical dystopia (Baccolini, 

Moylan 2003 s. 7). Det faktum att han behövde bli ensam med sina vanföreställningar för att 

själv få konfrontera det han ser, tyder på att han vill bli av med allt det kaotiska som sker runt 

omkring honom. I slutet av sekvensen ser vi även hur Elliot gråter uppgivet på väg hem, 

vilket tydligt visar att Elliot är kvar i sin dystopiska tillvaro, även om Mr. Robot vill hävda 

annorlunda då han kommenterar att världen blivit en bättre plats efter allt de har åstadkommit. 
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5.7 Nyckelsekvens 7: eps2.0_unm4sk-pt2.tc (Säsong 2, avsnitt 2) 

Tidskod: 00.00.06-00.05.46 

Redogörelse:  

E-Corp har blivit hackade av F. Society. De har fått i uppdrag att ta med 5.9 miljoner dollar 

till Battery Park City klockan nio på kvällen. Karaktären Scott Knowles tar på sig uppdraget 

och åker dit. Sekvensen inleds med en svart ruta. Popmusik och trafikljud hörs i bakgrunden. 

En helbild i grodperspektiv över ett torg, som är Battery Park City, visas. Ljussättningen är 

mörk och färgerna är dämpade. Kontrasterna är starka och belysningen från ett höghus och 

gatlyktorna betonas. Människor går i bakgrunden. En man i halvbild kliver in i bilden. Man 

ser endast från midjan nedåt. I händerna håller han två stora väskor. Han släpper tungt ner 

dem. Scott Knowles ansikte syns i närbild. Han tar bara upp en liten del av bilden, resten av 

bakgrunden är ur fokus. Han tittar oroligt omkring. Det klipps till en halvbild på ett gäng 

ungdomar som sitter på en bänk och röker medan människor går förbi. Klippen pendlar 

mellan Knowles paranoida och nervösa ansiktsuttryck och människor som går förbi på gatan. 

Han frågar högt; ”anything?” Det klipps till en man som via en hörsnäcka pratar med 

Knowles. ”Nothing yet” svarar han. Helbild på platsen. Trafikljuden och musiken fortsätter 

genom hela sekvensen. Låten Take Me Home av artisten Phil Collins börjar att spelas. 

Knowles tittar undrande på en man med en hund som successivt kommer närmare kameran. 

De tittar undrande på varandra. Mannen går sedan iväg. Helbild på torget igen. Mannen går 

förbi, hunden nosar lätt på väskorna.  

Helbild på Knowles som talar om i sin hörsnäcka att han ser en suspekt man på cykel som 

kommer mot honom. Mannen stannar och ber Knowles skriva på ett papper. Han fortsätter att 

titta sig oroligt om, men skriver på. Knowles får ett paket av cyklisten. När han frågar vad det 

är har cyklisten redan åkt iväg. Männen Knowles pratar med vill fånga cyklisten men han ber 

dem att vänta. I paketet ligger det en F. Society-mask och en liten dunk med bensin. Männen 

som jobbar för Knowles frågar gång på gång om han är säker. Knowles mobiltelefon ringer. 

Han tar upp den och svarar. Helbild på Knowles som står kvar med väskorna. En förvriden 

röst hörs. Rösten berättar att han har tio sekunder på sig att göra det som står i F. Society-

masken. Knowles tar snabbt fram masken och sätter den för ansiktet. Han sliter fram alla 

pengarna från väskan och lägger dem i en hög på marken.  

Musiken upplevs högre och rösterna från Knowles hörsnäcka frågar vad han håller på med. 

Närbild på pengarna på marken och Knowles iklädd F. Society-mask som öppnar andra 
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väskan och gör likadant. En folkgrupp har samlats bakom för att iaktta. Närbild på hur han 

häller bensin på pengarna och hans ansikte pendlas med helbilder på torget där man ser 

handlingen som sker. Pengarna börjar att brinna. Närbild på Knowles som tittar på hur 

pengarna brinner. Helbild som visar hur han tar av sig masken. Folk står runt omkring och 

filmar händelsen med sina mobiltelefoner. Närbild på hur pengarna blir till aska och Knowles 

förfärade ansiktsuttryck. Han tittar på hur folk runt omkring iakttar honom och filmar allt som 

sker. Närbild på Darlene som står i publiken. Hon går sin väg. Närbild på insidan av masken 

med lågorna i bakgrunden. I masken står det skrivet; ”WEAR ME. And then burn the 

money”. Helbild på händelsen. Närbild på toppen av höghuset som stått i bakgrunden. 

Konturerna av eldslågorna syns. Musiken har tonats upp rejält. Det avbryts abrupt, utan någon 

nedtoning. 

Analys: 

Händelsen i sekvensen kan återigen ses parallellt till filmen Fight Club och dess dystopiska 

tendenser. Filmens egna version av F. Society heter Project Mayhem och fungerar som en 

aktivistgrupp som tar till anarkistiska handlingar för att fullfölja sin plan, att spränga alla 

kapitalistiska företag i bitar. I nyckelsekvensen handlar det om att F. Society vill visa vad de 

är kapabla till, precis som Project Mayhem. Detta blir även tydligt i avsnitt 

eps2.5_h4ndshake.sme där F. Society skär av testiklarna på en staty kallad ”The Wall Street 

Bull”, som de sedan släpper rakt genom taket under en form av omröstning som sker i Vita 

Huset. Händelserna kan ses som en början på deras personliga utopi, men det är genom hur 

filmskaparna väljer att förmedla händelsen i nyckelsekvensen ur karaktären Scott Knowles 

(vars jobb är en chefsposition inom teknik på E-Corp) paranoida och skrämda perspektiv så 

vinklas handlingen till en dystopisk händelse. Detta blir tydligt genom den långdragna 

sekvensen, där mycket tid går åt att endast visa bilder ur Knowles point of view där han 

upplever ett virrvarr av människor runt omkring, alla kapabla till att skada honom.  

Alla händelserna rörande F. Societys aktioner kommer att tas upp i media och genom klipp 

föreställande nyhetsinslag på TV poängteras att handlingarna har en negativ påverkan på 

samhället och inga utopiska tendenser påpekas. Händelsen problematiserar gränserna mellan 

utopi och dystopi, då man kan se händelsen som början på en revolution som kommer att 

förvandlas till det idealsamhälle F. Society strävar efter. Däremot blir det tydligt i resterande 

avsnitt att det inte blir som planerat för deltagarna. Ett flertal karaktärer blir förföljda och 

tvingas gå under jord och i avsnitt eps2.8_h1dden-pr0cess.axx, efter revolutionen, blir 

Darlene tillsammans med karaktären Cisco som också är en hacker, först förfölja av FBI, för 
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att sedan bli beskjutna på en restaurang av en rivaliserande hackergrupp från Kina, kallad The 

Dark Army. 

5.8 Nyckelsekvens 8: eps2.2_init_1.asec (Säsong 2, avsnitt 4) 

Tidskod: 00.47.08-00.50.09 

Redogörelse:  

Kameran är placerad ovanifrån och zoomar långsamt in på Elliot som ligger i en säng. Han 

tittar in i kameran och man ser endast hans ansikte och bara axlar, resten är utanför bild eller 

täckt av sängkläder. Bilden är blåtonad, mörk och har skarpa kontraster. Musiken påminner 

om en vaggvisa med ljusa toner som spelar melodin till låten Basket Case av bandet Green 

Day. Låten spelas under hela sekvensen. Elliot har en inre monolog och riktar sitt tal till oss 

åskådare. Han talar genom hela sekvensen. Han frågar sig; ” How would my future fairy tale 

unfold?”.  

Bilden använder övergången fade och klipper till en halvbild på Elliot som är placerad med 

ryggen mot kameran. Han går framåt och tar av sig sin svarta huva medan han stryker sig i 

håret. Han är nu utomhus och går i stadsmiljö. Bilden är nu lätt blåtonad med starka 

kontraster. Det klipps till ett montage på hur Elliot möter olika karaktärer från serien han har 

en form av relation till. Övergången fade används återigen och visar hur Elliot sätter sig vid 

ett bord på en restaurang bredvid Angela. Bilden är nu gultonad med ett varmare ljus. 

Övergång till Elliot som hälsar på en skara människor som har en middagsbjudning på en 

uteservering. Han skakar hand med sin gamla arbetskamrat. Bilden har fortfarande skarpa 

kontraster, men ett blått utomhusljus. Kameran är alltid i rörelse. Ny övergång som visar en 

helbild på staden New York vid vattnet från en bro. Cisco friar till Darlene. De är placerade i 

mitten av bilden. Darlene hoppar upp i hans famn. Bilden har liknande ljussättning som 

föregående klipp. Elliot kliver in i bilden.  

Övergång till hur Elliot hälsar på hos Tyrell och hans familj som står vid ett bord dukat med 

mat. Färgerna är gultonade och miljön sparsam. De är fint klädda, men Elliot bär fortfarande 

sin svarta hoodie. Övergång till en helbild på framsidan av ett hus. Bilden har liknande 

ljussättning som vid övriga utomhusscener. Han träffar karaktären Bill som han i tidigare 

avsnitt medvetet sårat och lurat för att få sin vilja igenom. Elliot ber om ursäkt, vilket 

indikeras i monologen. Bill blir rörd och kramar Elliot. Kameran zoomar successivt in på 

Elliot som blir kramad.  
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Övergång till en helbild i stadsmiljö. Kameran tiltar nedåt. Ett flertal karaktärer från serien 

kliver in i bild. De hälsar på varandra och sätter sig på ett bord dukat med mat. Alla sätter sig. 

Kameran sveper bakåt. Elliot kliver in i bild och sätter sig vid bordet. Närbild på Elliots 

ansikte som tittar in i kameran. Det klipps till en tom stol när han säger ”You’d even be 

there”. Helbild på tillställningen framifrån. E-Corps stora byggnad exploderar och faller till 

marken. Alla tittar på medan de klappar och applåderar. Närbild på Elliots upprymda ansikte. 

Övergång till Elliot i sängen igen. Kameran är placerad på samma sätt som i början av 

sekvensen, men rör sig nu uppåt. Elliot lägger sig tillrätta i sängen. 

Elliots inre monolog:  

”If I do close my eyes, what is it that I picture years from now? Like Leon said, doesn't one 

need to understand that before they're ready to fight for their existence? How would my future 

fairy tale unfold? Will I finally connect with those I deeply care for? Will I reunite with old 

friends long gone? See the ones I love find true happiness? Maybe this future includes people 

I'd never dream of getting close to. Even make amends with those I have unfairly wronged. A 

future that's not so lonely. A future filled with friends and family. You'd even be there. The 

world I've always wanted. And you know what? I would like very much to fight for it” 

Analys:  

Sekvensen inleds med hur Elliot ligger i sängen och talar om hur han drömmer sig bort. Vilket 

snabbt indikerar att han kommer att dagdrömma innan han somnar. Likväl anspelar musiken 

på att Elliot drömmer, eftersom låten är ackompanjerad som en vaggvisa. Valet att ha just 

låten Basket Case av Green Day upplevs förstärka karaktärens psykiska hälsa, då ”basket 

case” är ett starkt begrepp kopplat till hopplöshet och som ofta associeras med någon som inte 

kan hantera sina känslor och mentalitet (The Oxford Dictionary of Modern Slang, 2010). 

Refrängen i låten går; ”Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks 

on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stoned?” 

Vilket kan kopplas till Elliots paranoia och vanföreställningar som löper serien igenom. Elliot 

känner sig alienerad, vilket förstärks genom valet av musik, men upplevs ha funnit en 

acceptans i sig själv och sitt psyke vilket gör sig påtagligt genom hans glada mimik. Något 

han aldrig annars har utom när det ska framgå som satiriskt. Det faktum att publiken har en 

plats vid bordet, men inte Mr. Robot, tyder på ett välmående han äntligen har funnit.  

Detta är dock endast en drömsekvens och problematiserar gränserna mellan utopin Elliot 

eftersträvar och den dystopi han lever i. Det som främst är relevant inom denna sekvens är hur 
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Elliot tillsammans med människor i sin omgivning sitter tillsammans och tittar på hur E-

Corps byggnad exploderar och faller samman. Att de stora företagen skulle rasa, speciellt E-

Corp, är en del av Elliots utopi. Det finns en påtaglighet av vad som kan upplevas som en 

primitiv nostalgi över en enklare tid, något som ofta närvarar i dystopiska skildringar (Wegner 

2003 s. 175). Detta kan liknas vid filmen Fight Club och den utopiska vision filmen förmedlar 

via sin slutscen, där huvudkaraktären håller sin flickvän i handen och tittar på hur de stora 

företagsbyggnaderna i staden exploderar.  

Däremot är inte att endast störta kapitalismen en del av Elliots drömvärld. Han vill och måste 

först ta upp kontakten med människorna i hans närhet och göra rätt för sig, vilket montaget i 

början av sekvensen visade. Det räcker inte med att världen han lever i förändras, Elliots liv 

och psykiska hälsa måste även förändras om hans värld ska utvecklas till utopi. Tills dess är 

han fast en critical dystopia och drömmer om en väg ut ur den. Vilket poängteras påtagligt 

genom sättet karaktären lägger för sig att sova i slutet av sekvensen. När Elliot sover kan han 

fortsätta att drömma. 

5.9 Nyckelsekvens 9: eps2.5_h4ndshake.sme (Säsong 2, avsnitt 7) 

Tidskod: 00.00.50-00.02.41 

Redogörelse:  

Sekvensen inleds med att Joanna sätter sig vid bordet i sitt hem. Kameran zoomar successivt 

in mot hennes ansikte medan hon sätter på sig ett par örhängen. Musiken är instrumental och 

upplevs som drömsk. Ner från trappan kommer Tyrell, iklädd en grå och vit kostym. Det 

framgår snabbt att Joanna endast dagdrömmer eller upplever en flashback, eftersom Tyrell 

fortfarande är försvunnen. De går iväg tillsammans och det klipps snabbt till hur de båda 

karaktärerna befinner sig på en fin tillställning, tillsammans med chefen för E-Corp. Chefen 

introducerar karaktärerna Sharon och Scott Knowles, kvinnan som Tyrell mördade uppe på 

taket och hennes man. Joanna är placerad i centrum och upplevs vara mest i fokus i bild, detta 

eftersom det är hennes dröm som förmedlas. Hon är klädd i en vit flådig klänning och har på 

sig sina vackraste örhängen, som hon även får komplimanger för av Sharon. Kameran zoomar 

in på hennes örhängen och när smycket visas i närbild klipps det till realtid. Fortfarande med 

smycket i närbild. Joanna är nu utomhus och promenerar med sitt spädbarn i en barnvagn. 

Precis innan hon ska ta upp barnet i famnen avbryts hennes dröm om utopi med att en 

främmande kvinna kommer gående emot henne. Joanna tittar frågande på kvinnan och verkar 

tro att hon ska få en fråga ställd till sig. Kvinnan skriker då ”capitalistic pig!” till Joanna och 
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slänger röd målarfärg rätt i ansiktet på henne. Den instrumentala, drömska, musiken fortsätter 

och överröstar Joanna som skriker rätt ut i luften. 

Analys:  

Händelsen rörande hur den främmande kvinnan kastar röd målarfärg på Joanna är en akt som 

ofta är kopplat till aktivism. En vanlig association är till djurrättsaktivister som kastar röd 

målarfärg på folk som bär pälskappor. Ett uppmärksammat fall skedde 1997 då en aktivist 

kastade röd målarfärg på komikern Joan Rivers pälsjacka (Alexander, 2014). Detta visar hur 

samhället i Mr. Robot har tagit ett nytt steg inom sin vardagliga aktivism. I serien är det en 

vanlig företeelse att befolkningen bär F. Society-masker och springer runt på gatorna om 

natten. Eller som kvinnan i nyckelsekvensen, tar till aktioner mot överklassen. Från Joannas 

perspektiv är detta ett tecken på hur samhället börjar att förfalla och reduceras till dystopi, 

drömsekvensen skildrade hennes idealsamhälle, hennes utopi, medan verkligheten hon lever i 

nu snarare reducerats till dystopi. Detta kan likväl kopplas till begreppet critical dystopia, då 

karaktären bokstavligen drömmer om en väg ut ur sin dystopi. Joannas utopi skiljer sig 

betydande mot Elliots eller Darlenes, men upplevs likväl leva i sitt personliga 

mardrömssamhälle och eftersträvar ett hopp om en väg ut ur det. I hennes fall, dagdrömmar 

om makt och överklassens privilegier.  

5.10 Nyckelsekvens 10: eps2.5_h4ndshake.sme (Säsong 2, avsnitt 7) 

Tidskod: 00.11.04-00.11.42 

Redogörelse:  

Sekvensen inleds med att låten Garbageman av bandet The Cramps spelas. Kameran sveper 

över en gata i stadsmiljö. Det är kväll ute och ljussättningen är mörk och har en gulaktig ton 

som återkommer genom seriens gång. På husväggarna syns olika F. Society-affischer. Det 

klipps snabbt till Angela som sitter inuti en taxibil och tittar ut på det som sker utanför. En 

berättarröst som föreställer en nyhetsankare talar genom hela sekvensen. Kameran pendlar 

mellan att visa Angelas sammanbitna ansikte och gatan utanför, där sopsäckar fyllda med 

skräp ligger slängt på marken, två män syns sova bland skräpet och folk bränner sina sopor i 

containrar. Handskrivna skyltar där det står ”burn a bag or trash 4$” är placerade på 

husväggen. Angela är placerad till höger om bilden. Till vänster visas motorvägen som är ur 

fokus. Ljussättningen är mörk och har skarpa kontraster. Gatans belysning och elden från 
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sopbränningen speglas i bildrutan på taxibilen. Närbild på en kvinnlig nyhetsankare som talar 

visas på en liten skärm i taxin. 

Berättarröst från nyhetsinslag:  

”Trash pile-ups have now become a real epidemic in the city. Due to the credit crisis brought 

on by 5/9, many private businesses cannot afford waste management services, which has 

sparked a cottage industry of roadside garbage burning at discounted rates. The Taxi and 

Limousine Commission asks that drivers now accept E-coin. Per the Taxi and Limousine 

Commission, payment can be made via mobile phone. Just download the E-coin app from 

Play Store or App Store, scan the QR code once you reach your destination, and the payment 

will be withdrawn from your E-coin wallet” 

Analys:  

Sekvensen visar hur samhället i Mr. Robot börjar att utveckla sig efter den stora 

hackerattacken som skedde i slutet av första säsongen. Händelsen benämns som 5/9, vilket är 

en tydlig allusion till 9/11-attacken som skedde i USA den 11 september 2001 och som ofta 

benämns som just 9/11. 5/9 är ett återkommande begrepp i serien, i avsnitt eps2.3_logic-

b0mb.hc exempelvis spekulerar en av karaktärerna i hur världen hade sett ut om cyberattacken 

inte hade inträffat. På samma sätt som att den elfte september visade vad Baccolini menade är 

den verkliga världens dystopiska tendenser, anspelar Mr. Robot i det scenariot på dystopi 

kopplat till vår samtid (Bacconlini 2013 s. 44). 

Det faktum att företagen inte längre har råd att betala för sophämtning visar hur samhället är 

på väg att kollapsa. Liknande scenarion visas ytterligare i serien, i avsnitt 

eps2.8_h1ddenpr0cess.axx påminner bildkompositionen om nyckelsekvensen, men har Elliot 

som sitter i en bil istället för Angela. Där ser vi hur kameran sveper fram över en gata. 

Människor ligger och sover på sopsäckar och går förbi iklädda F. Society-masker. Butiker har 

fått stänga och människor köar till en liten bankomat där man max får ta ut 50 dollar, då 

pengarna i landet börjar att ta slut. Det faktum att E-Corp nu satsar stort på sin elektroniska 

valuta, kallad E-coin, kan liknas vid bitcoins som används idag och tar med det upp samtida 

teknologiska aspekter. Färgerna är dunkla och tillsammans med Elliots monolog hörs en svag 

mystisk musik. Elliot frågar sig om detta var framtiden han kämpade för och kommenterar hur 

det samhälleliga systemet har hängt sig och frusit fast i limbo. I avsnittet eps2.7_init_5.fv 

poängteras även hur elektriciteten i staden börjar att fallera i och med att företagen har gått ut 

i strejk. Staden börjar i och med det sakta glida in mot ett mörkare samhälle. 
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5.11 Nyckelsekvens 11: eps2.6_succ3ss0r.p12 (säsong 2, avsnitt 8) 

Tidskod: 00.43.08-00.45.49 

Redogörelse:  

Darlene vaknar upp hemma hos Cisco där hon ligger i sängen. En strimma ljus läcker in 

genom fönstret och träffar henne i ansiktet. Färgerna är dunkla och dämpade. Darlene ropar 

Ciscos namn. Man hör ljudet från duschen. Hon kliver upp och ställer sig utanför 

badrumsdörren. Helbild på rummet som har gråa väggar. Miljön upplevs som kal och dyster. 

Närbild på Darlene som ser Ciscos laptop stå uppe. Närbild på Darlene som tvekar. Hon går 

fram till datorn och tittar suspekt på den. Cisco frågar varför hon ropade och hon frågar hur 

länge han varit vaken. Han svarar och frågar om Darlene är okej. Darlene väntar med att 

svara. Hon sätter sig på stolen vid datorn och svarar att hon mår bra. Mystisk icke-diegetisk 

musik tonas fram. Kameran zoomar successivt in på Darlene som ser orolig ut. Hon börjar 

knappa på datorns tangenter.  

Parallellklippning till karaktären kallad Trenton som sitter orolig och väntar på ett möte. 

Närbild på Darlene som tittar på datorskärmen. Skärmen visas i närbild och föreställer bilder 

på henne när hon låg i sängen samt en chattkonversation på kinesiska där Cisco berättar att 

hon är med honom. Den andra personen i chatten berättar att ”fas två” är igång. 

Parallellklippning till närbild på Trenton igen. Hon upplevs orolig och vänder sig hastigt om 

när hon hör hur dörren till kaféet hon sitter på öppnas. Närbild på Darlene som lutar sig mot 

en vägg hemma hos Cisco. Hon ser orolig ut. Cisco kommer ut ur duschen och ser förvånad 

ut. Han tittar på Darlene och frågar om hon är okej. Hon svarar inte. Han tittar på golvet och 

ser att hans laptop är sönderslagen. Han vänder sig om för att titta på Darlene. Det klipps 

snabbt till Darlene som svingar ett basebollträ mot hans huvud. Det avbryts abrupt och allt 

blir svart och tyst medan eftertexterna rullar.  

Analys:  

Sekvensen problematiserar övervakningsaspekten i samhället, vilket kan ses parallellt till 

George Orwells dystopiska roman 1984. Vad som benämns som klassiska dystopier, så som 

1984 exempelvis, skildrar ofta den moderna världens ångest (Booker 2013 s. 8), och att bli 

övervakad upplevs vara ett av dessa ångestmoment. Romanen anspelar på Nazityskland och 

kan ses som den framtid författaren tyckte sig se för Sovjetunionen (Lundwall 1993 s. 115). 

För invånarna i en dystopisk framtidsversion av Storbritannien präglas deras liv av konstant 
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övervakning av vad som kallas Big Brother, eller Storebror i den svenska översättningen, den 

ständigt övervakande och dikterande staten.  

I romanen står det; ”Han tog upp en tjugofemcentare ur fickan. Också där stod samma slagord 

präglade med små tydliga bokstäver, och på framsidan hade slanten Storebrors huvud. Till 

och med mynten hade ögon som förföljde en. På mynt, på frimärken, på bokomslag, på 

banderoller, på plakat och cigarettpaketen - överallt. Ständigt ögon som iakttog en och rösten 

som omvände en” (Orwell 1949 s. 28). I och med att romanen till största del kretsar kring 

huvudpersonens perspektiv får vi uppleva hans paranoia över att vara konstant övervakad och 

att ingen plats är speciellt säker. Detta kan liknas vid nyckelsekvensen, men även serien i 

stort, eftersom vi i publiken likt karaktärerna inte vet vem eller om någon blir övervakad och 

vilka komplikationer detta kan leda till.  

I nyckelsekvensen känner Darlene sig paranoid över att vara övervakad och vet inte vem hon 

kan lita på. Detta indikeras främst genom sättet hon oroligt tittar sig omkring och väljer att ta 

till våld mot Cisco. Genom att ha Darlenes ansikte i närbild och mycket luft i bildrummet 

upplevs hon som liten och orolig. Mimiken indikerar att hon inte bara är orolig för att vara 

övervakad, utan även att någon hon står väldigt nära har sårat henne. Sättet sekvensen abrupt 

slutar, utan någon form av nedtoning, inger även en chock och orolighetskänsla. Detta 

eftersom vi, likt Cisco, inte var beredda på att Darlene skulle svinga ett basebollträ mot hans 

ansikte. Parallellklippningen till karaktären Trenton fungerar på liknande sätt, då hennes egna 

oro över vad som ska hända henne följer det mönster vi ser i sekvensen. Att sekvensen går 

ytterst snabbt och sedan tonas ut till en svag musikslinga skapar likväl en paranoid 

sinnesstämning. 

Paradoxalt nog uppkommer även kritik mot övervakning i avsnitt eps2.7_init_5.fve då en 

nyhetsankare på TV talar om en händelse tidigare i serien, där F. Society läckt avlyssnade 

konversationer från FBI till allmänheten. Nyhetsankaren tar upp aspekten att om man inte har 

något att dölja, gör det då något om staten övervakar en. Att staten eller organisationer 

ständigt kan se vad vi som invånare håller på med upplevs vara en komplex frågeställning och 

kan ses parallellt till verkliga dystopiska samhällstendenser. Medan nyhetsinslaget visas på 

TV sitter Darlene själv och avlyssnar den kinesiska hackergruppen The Dark Armys 

konversationer. Detta tyder på att i denna värld är även den som blir avlyssnad någon som 

bevakar någon annan. Samhället i Mr. Robot må inte vara lika förtryckt som för invånarna i 

1984, men ögon likt Big Brothers finns likväl överallt. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel ämnar jag att föra vidare en diskussion om de dystopiska företeelserna inom 

mitt empiriska material som förekommer kontinuerligt i serien och som inte presenterades i 

analysen. Jag kommer även ta upp begreppet dystopi och de diskutabla aspekterna jag funnit 

inom det området. 

Begreppet dystopi upplevs innehålla ett flertal olika dimensioner. Efter att ha studerat ämnet 

närmare finner jag ofta att litteraturen uttalar sig olika om dystopi och ibland även säger emot 

varandra. Om en författare klassificerar 1984 som klassisk dystopi (Baccolini, Moylan 2003 s. 

7), definierar någon annan den som anti-utopi (Thiess 2013 s. 31). Författaren Derek Thiess 

menar att dystopi som begrepp har används långt innan det myntades i det engelska språket 

(Thiess 2013 s. 20), medan Gregory Claeys menar att dystopi är ett nytt begrepp utan samma 

traditionella rötter som utopin har (Claeys 2013 s. 14). Likväl presenteras ytterligare 

undergrenar, så som proto-dystopi, men som inte utvecklas vidare utan förblir ett relativt 

outforskat uttalande. Detta komplicerar definitionen av dystopi, då benämningarna ter sig till 

viss del ambivalenta. Däremot upplevs det även som hjälpsamt till min egna forskningsfråga, 

då även jag problematiserar begreppet och ser till olika definitioner för att finna dystopiska 

tendenser i ett verk som inte innehåller klassiska dystopiska komponenter. 

Efter att ha granskat serien i sin helhet finner jag ett flertal aspekter som kan sammankopplas 

till begreppet dystopi eller spär på den dystopiska atmosfären som är närvarande serien 

igenom. Likväl finner jag en koppling till begreppet noir, bland annat genom känslan av 

förföljelse och paranoia som genomsyrar serien. Noir som begrepp innefattar delade meningar 

och kan skildra både cinematiska aspekter, som ljussättning och kontraster, likväl som 

representationen av ett dystopiskt samhälle (Prakash 2010 s. 2). Dessa aspekter går att 

applicera på mitt material, då de flesta karaktärerna genom seriens gång upplever en känsla av 

förföljelse eller att människor runt omkring vet om karaktären gjort något illdåd. I avsnitt 

eps2.2_init1.asec exempelvis upplever Darlene att hon blir förföljd av en kostymklädd man 

med vetskap om att hon ligger bakom F. Societys aktioner. Hon går genom staden under en 

mörk kväll och stöter även på en grupp människor klädda i F. Society-masker, hennes oro 

poängteras genom hennes kroppsspråk och mimik. Detta är dock något hon subjektivt 

upplever och när en man iklädd mask tar tag i henne visar det sig vara karaktären Cisco, som 

är på hennes sida. 
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Något som sker kontinuerligt är hur filmskaparna väljer att använda sig av mycket luft i 

bilden, det vill säga att karaktärerna ofta är placerade på ett sådant sätt att de endast tar upp en 

liten del av bildrutan, utan att ta hänsyn till det gyllene snittet och dylikt. Bilden innehåller då 

oftast en sparsam mise-en-scène och fylls med tomrum eller tomma väggar exempelvis. Detta 

upplevs vara ett medvetet val, inte endast stilistiskt, utan även för att förmedla deras 

känslomässiga tillstånd, vilket ofta präglas av ensamhet. Detta blir tydligt då de flesta 

karaktärerna ofta känner en viss ensamhet eller ett utanförskap. När omgivningen runt 

omkring är så stor och påtaglig poängteras hur lite plats karaktärerna många gånger får i 

bilden.  

Ett tydligt exempel är när Elliot sitter i ett hörn i sin lägenhet och gråter. Han är placerad på 

ett sådant sätt att han nästintill blir svår att lokalisera bland all tom yta och genom sättet han 

är inklämd i ett hörn i sitt hem, långt ned i bildrutan. Detta är dock något som sker genom hela 

serien och gäller inte endast Elliot, även om hans psykiska tillstånd blir extra påtagligt genom 

bildspråket. Detta gäller främst sättet Elliot ofta visas i närbild och många gånger tittar in i 

kameran, vilket indikerar att han talar till oss i publiken. Många känslomässiga ting, så som 

Elliots karaktäristiska stora och svullna ögon exempelvis, visas oftast i närbild medan många 

andra sekvenser visas i helbild. Detta förstärker känslan av ensamhet och spär på vår syn på 

Elliot som den alienerade karaktären. 

Utöver detta finns det även andra faktorer i serien som bidrar till att den ensamma och utstötta 

karaktären lyfts fram. Dessa rör bland annat sekvenserna med karaktären Dominique 

DiPierro, en kvinna som jobbar för FBI och försöker att sätta dit F. Society för deras 

hackerattack. DiPierro upplevs som mycket ensam i sin tillvaro, något som alltid blir extra 

påtagligt när hon är hemma i sin lägenhet där hon bor ensam. Där bryts den kontrollerade och 

stabila fasaden hon innefattar på jobbet, vilket indikeras i avsnitt eps.2.1_k3rnel-pan1c.ksd 

när hon ligger ensam och sömnlös i sin säng medan hon tittar på en reality-serie där ett par 

förlovar sig. När klockan börjar närma sig fyra på morgonen bestämmer hon sig för att gå upp 

ur sängen och istället göra sig i ordning för arbetsdagen. Hon ställer sig i badrummet och 

börjar att locka håret och sminka sig, kameran fungerar som den spegel hon tittar in i. 

Desperat försöker hon att dölja de mörka ringarna hon har under ögonen och moloket tittar 

hon in i kameran. Genom hennes ansiktsuttryck förmedlas en känsla av olycklighet, vilket kan 

ses som ett vanligt attribut för karaktärer inom dystopisk fiktion (Moylan 2000 s. 150). 

De dystopiska tendenserna rörande DiPierro blir ytterligare påtagliga när hon i samma avsnitt 

talar till Alexa, en slags artificiell hjälpreda i form av en app. Hon frågar henne när Jordens 
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undergång kommer att ske medan hon dystert och med tom blick tittar upp i taket, varpå 

Alexa svarar: ”Unless it collides with a very large rock or a future technology goes very 

wrong indeed, Earth is most likely to be destroyed when the sun swells into a red giant in 

several billion years’ time.” DiPierro svarar kort: “Right…” och verkar indikera att hon 

uppfattar det som att Jordens undergång är mycket närmre än vad Alexa vill hävda. 

Applikationen Alexa upplevs även vara den enda hon kan tala med och någon hon nästintill 

vill kategorisera som en slags bekantskap. Detta blir påtagligt genom sättet hon frågar 

applikationen om hon är lycklig och om hon känner sig ensam. Kameran håller sig kvar på 

DiPierros ledsamma ansikte när hon till sist frågar Alexa om hon älskar henne. Applikationen 

svarar; ”That's not the kind of thing I am capable of”. 

Utöver dessa visuella komponenter blir även den stora staden en viktig faktor i serien. Då den 

moderna storstaden ofta fungerar som en exemplifiering av det dystopiska samhället blir detta 

relevanta aspekter att granska (Prakash 2010 s. 2). Ofta visas mörka helbilder med skarpa 

kontraster över staden eller så blir det en påtaglig bakgrund, som vi kan se i avsnitt 

eps.1.1_ones-and-zer0es.mpeg, där Elliot besöker E-Corp i ett konferensrum högst upp i 

byggnaden. Bakom de välklädda männen som sitter runt bordet tornar den stora staden upp 

sig bakom fönsterrutorna och att männen befinner sig i en mycket hög maktposition blir en 

påtaglig faktor. Förutom detta visas ofta staden runt omkring som någonting levande och 

pulserande. Detta visas genom ett flertal sekvenser och ackompanjeras oftast med tydliga 

trafikljud och människor som ibland till och med går förbi kameran. Detta sker exempelvis 

under ett känslomässigt möte mellan Darlene och Elliot, men där Elliot upplevs som 

distanserad och känslolös. Scenen visar syskonparet kramandes i en utzoomad helbild och där 

folk går förbi kameran. Scenen upplevs med detta förmedla det loja och känslolösa tillstånd 

Elliot innefattar. Då ingen större ansträngning görs för att visa ett emotionellt möte mellan 

karaktärerna, förblir det lika distanserat och utzoomat som bildspråket i sekvensen är. 

Ofta skapas en känsla av dystopi genom sättet serien använder sig av kontraster och det 

många gånger abrupta sättet scenerna bryts på. Detta gäller inte endast skildringen av staden, 

utan likväl i och med val av musik. Ofta förekommande är hur serien kontrasterar en händelse 

med vad som kan uppfattas som nästintill malplacerad musik. Detta kan liknas vid den 

dystopiska filmen A Clockwork Orange (1971) som kontrasterar sina händelser med klassiska 

symfonier eller glada melodier. Ett exempel är hur filmskaparna valt att visa en sexscen 

mellan huvudpersonen kallad Alex och två kvinnor snabbspolat och till tonerna av den 

klassiska symfonin William Tell Overture, en snabb och kraftfull låt som snare kopplas 
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samman till hästkapplöpning än sexuella scenarion. Beethoven får även en narrativ betydelse i 

filmen i och med huvudpersonens förkärlek till kompositören. När en av symfonierna spelas 

tillsammans med ett montage föreställande snabba klipp på Alex i huggtänder och en bild på 

hur marken sprängs bland annat, skapas en dramatisk och obehaglig stämning. 

I avsnittet eps.1.1_ones-and-zer0es.mpeg i Mr. Robot används likväl en av Beethovens 

symfonier som bakgrundsmusik. Detta sker när Elliot har haft en konversation med Tyrell 

som försöker att få Elliot att jobba för honom på E-Corp. När Elliot sedan säger att han inte 

vill jobba för honom uppfattas Tyrell som upprörd. Han går iväg mot fönstret och i 

bakgrunden börjar en av Beethovens symfonier tonas upp. När Tyrell sedan säger ”Well, I 

thought I’d ask” distanserat, tonas musiken upp succesivt. När Elliot sedan förvirrat går 

därifrån når musiken sin högsta ton tillsammans med TV-seriens titel som visas över hela 

bilden.  

Samma kontraster uppmärksammas i avsnitt eps2.8_h1dden-pr0cess.axx där avsnittet inleds 

med en lång tagning föreställande Philip Price som för en konversation med en av de anställda 

på E-Corp. Kameran är placerad så att Price befinner sig i vänstra hörnet av bilden, resterande 

bild utgörs av en kal men pompös kontorsmiljö. Han håller ett långt tal om att han anser sig 

vara den mäktigaste mannen i de flesta rummen han vistas i och om han mot förmodan inte 

skulle vara det, ser han till att han är det. Kameran zoomar successivt inåt och i bakgrunden 

hörs den lugna melodiösa pianomelodin Gnossienne no1. Karaktärens hänsynslösa syn på 

världen och hans tydliga maktbegär kontrasteras mot den lugna musiken, dessa kontraster 

inger en påtaglig känsla av att Price är den totalitära diktatorn inom denna dystopiska vision. 

När scenen sedan avslutas med att mannen Price haft en konversation med går ut, vilket visas 

i en helbild där kameran är placerad högt ovanifrån, tonas musiken abrupt ut för att ersättas av 

låten; The Head That Controls Both Left and Right Sides Eats Meats and Slobbers Even 

Today av den japanska hardcoregruppen Bleach, en låt som kännetecknas av den kvinnliga 

sångerskans gälla röst, deras snabba låttexter och hårda musik. Det klipps till en sekvens med 

Joanna, där hon klär på sig en fin klänning, tar på sig sina diamantörhängen och sätter på sig 

ett rött läppstift. Låten fortsätter att spelas sekvensen igenom och kontrasterar de glamorösa 

attributen, så som diamanter och fina klänningar, med hård japansk hardcore-punk. 

När jag har granskat mitt empiriska material efter aspekter som kan sammankopplas till 

dystopi finner jag en specifik faktor som komplex. Stora delar av narrationen utgår från 

Elliots perspektiv och vad han upplever, vilket spär på de dystopiska tendenserna, men som 

likväl kan upplevas som en vinklad samhällsskildring i och med karaktärens psykiska 
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tillstånd. Något som var viktigt för upplägget av analysen var då att inte utgå för mycket ifrån 

sekvenser som skildrar fantasier eller vanföreställningar från Elliots perspektiv, utan att även 

lyfta fram andra händelser som kan kopplas till begreppet dystopi. Detta bidrog till att en stor 

händelse inom den andra säsongen, att Elliot hamnar i fängelse men har en fantasi om att han 

är hemma hos sin mor och inte befinner sig inlåst, fick falla bort helt från denna 

undersökning.  

Även om drömsekvenserna och dylikt inger en känsla av att det är Elliots personliga dystopi 

som porträtteras, finns det även ett flertal sekvenser rörande resterande karaktärer som kan 

sammankopplas till dystopi. Detta rör till stor det hur samhället tar form efter hackerattacken, 

men även det faktum att Mr. Robot genom seriens gång får fler parallella historier inom sin 

narration och andra karaktärer får en mer framträdande roll än vad de tidigare haft i 

jämförelse med Elliot. Därför uppfattas seriens dystopi som något de flesta karaktärerna 

upplever i samhället och inte endast huvudpersonen. 

7. Slutsats 

Efter att ha sammanställt resultatet av analysen kan jag fastställa att mitt empiriska material i 

sin helhet innehåller ett flertal dystopiska tendenser och kan ses som en form av samtida 

dystopi. I och med de många olika tolkningsmöjligheterna jag funnit inom detta 

forskningsområde finner jag att man inte kan klassificera Mr. Robot som en klassisk dystopi, 

men att begreppen proto-dystopi och critical dystopia däremot kan appliceras på materialet. 

Detta eftersom en proto-dystopi endast är en grund till dystopin, men innehåller fortfarande 

många av de kriterium begreppet definieras av. Inom mitt empiriska material rör detta främst 

de visuella aspekterna, som genom sin ljus- och färgsättning och bildspråk skildrar ett mörkt 

samhälle på väg i förfall, men även genom sättet serien valt att porträttera ett stort 

kapitalistiskt företag som en ondsint organisation. Dessa aspekter är vanliga företeelser inom 

dystopisk fiktion (Booker 2013 s. 11).  

Även om serien utspelar sig i sin samtid finner man dystopiska tendenser, då den påtagliga 

samhällskritiken till vårt moderna leverne tillsammans med seriens narration och estetik kan 

ses som en kritisk skildring av ett samhälle i förtryck, vilket likväl är en regularitet inom 

dystopi (Booker 2013 s. 5). Samhället i Mr. Robot är förtyckt genom hur de stora företagen 

och konsumtionen styr våra liv. Politiker och chefer målas upp som människor man inte kan 

lita på och som är i maskopi med varandra. Detta tyder på att vår samtid i sig kan ses som 

dystopiskt, vilket en av mina teoretiska utgångspunkter kretsar kring. Ett verk blir inte per 



42 
 

automatik dystopiskt endast genom att visa en grym framtidsvision (Booker 2013 s. 8), och 

genom att granska dystopins undergrenar och dimensioner finner man att vår samtid kan ses 

som dystopisk. Mr. Robot blir med det ett verk som inte kan leva upp till klassiska dystopiska 

kriterium, men som däremot innehåller andra dystopiska tendenser vilket gör den till en 

samtida dystopi. 

8. Sammanfattning 

I denna studie har jag haft för avsikt att problematisera begreppet dystopi för att undersöka 

hur man kan se TV-serien Mr. Robot som en dystopisk skildring, trots att den utspelar sig i sin 

samtid. För att undersöka denna frågeställning har jag använt mig av innehållsanalys som 

metod med stöd av teoretiska utgångspunkter och annan akademisk litteratur som kretsar 

kring dystopi som begrepp samt hur man kan se vår verkliga samtid som dystopisk. Mest 

relevant har teorin om att vår samtid innehåller dystopiska tendenser samt begreppen critical 

dystopia och proto-dystopi varit för att kunna analysera mitt empiriska material. I analysen 

har jag sedan utgått ifrån elva stycken nyckelsekvenser från den första och andra säsongen av 

TV-serien.  

Inom analysen har jag granskat sekvensernas mise-en-scène, ljus- och färgsättning, 

specialeffekter, musik och ljudeffekter samt narration och karaktärer för att se hur dessa 

aspekter kan ses som dystopiska. Sekvenserna är valda efter relevans och skildrar olika 

företeelser som går att finna inom dystopi. Detta för att få en så mångsidig bild på vilka olika 

dystopiska aspekter som materialet innehåller. Utöver mitt empiriska material förekommer 

även andra dystopiska verk som jag dragit en jämförande parallell till i respektive 

nyckelsekvens. 

Sammanfattningsvis visade resultaten på ett flertal tydliga dystopiska tendenser inom mitt 

material. Även om serien inte kan kategoriseras som en klassisk dystopi, då den inte skildrar 

en framtidsvision exempelvis, så kan man applicera ett flertal andra dystopiska komponenter 

på materialet. Mycket tack vare begreppets mångsidighet. Mr. Robot kan i och med det ses 

som en form av samtida dystopi, även om begreppet proto-dystopi är mer applicerbart på 

materialet än klassisk dystopi. 
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