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Abstract: 
 

Media Through the Robots Eyes: analysis of the representation of media in the tv-

series Mr. Robot 

 

This studies purpose is to analyse the representation of media in the television series Mr. 

Robot as well as to analyse the representation of the prominent conglomerate called E-

Corp that is central to the narrative of the series. 

 

Theories used in the study is mainly concerned with mapping out the semiotic signs as 

well as using theories of representation by Stuart Hall to further understand the meanings 

behind the signs that are distinguished in the analysis. Foucault theory about panopticons 

is implemented when looking at surveillance from E-Corp as well as Jones theory about 

techno- and grunge-economies. 

 
The results of the study show that media is often represented as lying or being shallow. 

According to the series it’s easy to get stuck in a simulation of reality where you can’t tell 

the difference between what’s real and what’s hyperreal. The representation of the 

corporation shows little about the regular employee but emphasizes that those in charge 

often are bad or simply manipulative people.  
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1. Inledning 

I ett hav av populärkultur finns det oändligt med möjligheter till vetenskapliga analyser. 

Vikten av att undersöka populärkultur ligger i att se hur föreställningen hos den enskilda 

individen men även skaparna av det populärkulturella införlivar dessa världar som i nån 

mån är förankrade i verkligheten (Baudrillard, 2013:87). 

Mr. Robot som tv-serie har mycket att säga om ett samhälle som är väldigt likt vårt egna. 

Den dagliga tillvaron i Mr. Robot innehåller, reklam, sociala medier, nyhetsrapporteringar 

och internet. Samtidigt finns det många som lägger upp ett idylliskt liv på nätet som inte 

alls speglar den verkliga tillvaron de lever i. Folket lever i mediebubblor där de inte ser 

hur resten av deras medmänniskor verkligen är. Detta är åtminstone vad seriens 

huvudkaraktär Elliot tycker.  

Rollen av medierna i ett samhälle som speglas i Mr. Robot är intressant att undersöka då 

det speglar en del av verkligheten som var aktuell i huvudet på skaparna av serien vid en 

specifik tidpunkt. Genom att undersöka populärkultur kan man se en representation av 

idéer som hänger fast i den tidpunkten då verket skapades. Det finns oftast något i 

samtiden som speglar teman, ideologier eller handlingen i verket. Hur något representeras 

är en viktig central praktik när det gäller producering av kultur eftersom kultur handlar om 

”delade meningar” (Hall, 2013: xvii). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att se vilken plats eller roll medierna har i Mr. Robot värld och 

karaktärernas liv. Dessutom undersöks det hur E-Corp som konglomerat representeras, 

både genom den yttre allmänna bilden, men också genom människor på företaget. Studien 

kommer endast att förhålla sig till Mr. Robots värld och hur media representeras i den. 

Frågeställningarna i denna studie är: 

• På vilka sätt representeras medier i Mr. Robot? 

• Vilka bilder i scenerna är kopplade till denna representation? 

• På vilket sätt representeras E-Corp i serien som konglomerat? 

• Hur förekommer övervakningskänslor och paranoia i koppling till E-Corp? 
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2. Tidigare forskning 

Mr. Robot sändes första gången juni 2015, vilket gör att forskning kring exakt det ämnet 

som undersöks i denna uppsats är svåra att finna. Valet av forskning är därför utifrån de 

teorier som diskuteras där den egna studien stöds. 

Jones (1998) använder filmen Blade Runner i sin artikel som en metafor i diskussionen 

om transnationella företag och globalisering. Han definierar globalisering som en rumslig 

expansion av krafterna och relationerna i kapitalismen. Den är tydligast genom 

integreringen av den finansiella, produkt- och arbetsplatsmarknaden över nationella 

gränser (Jones, 1998:289). Grunge-ekonomi är något som syns i studien. Den utgörs av att 

den lägsta klassen i samhället, de oerfarna och den smått erfarna arbetskraften, jobbar 

under extrema förhållanden. Motsatsen är tekno-ekonomi. Det innefattar dem som jobbar 

med ny teknologi, automatik, flexibla system, erfaren arbetskraft och liknande (Jones, 

1998:292). Jones skriver att den internationella ekonomin samt globaliseringsprocessen 

styrs av en enkel, strikt och simpel logik, vilket är att förbättra kostnads- och 

intäktsstrukturen. Om en sajt inte har något att tillgå firmorna så ignoreras de. Detta syns i 

de mindre utvecklade länderna och på platser med inhemska kulturer (Jones, 1998:288). 

Enligt Jones så opererar stora företag (E-Corp i denna studies exempel) både på global och 

lokal nivå. Samhörigheten i Blade Runners postmoderna värld innefattas inte längre av 

vertikal samhörighet, som till exempel en nation, utan är snarare konsumtionsbaserad och 

transnationell i sin samhörighet. Jones tar däremot inte upp om det finns likheter eller 

skillnader i kvalitén. Han talar aldrig om ifall det är lättare att känna gemenskap med sin 

nation än med andra gig-jobbare på olika platser där de bor. Jones skriver även om urfolk 

där han diskuterar hur underordnade grupper i lokal bemärkelse blir en del av den globala 

kapitalismen (Jones, 1998:291).  

I sin teoristudie skriver Bryx (2006) om Matrix-trilogin, där han applicerar Baudrillard 

och Deleuze versioner av simulation på filmerna. Hans fokus i karaktärsstudien som 

förekommer är huvudkaraktären Neo och skurken Agent Smith (Bryx, 2006: iii). Deleuzes 

teori är olik Baudrillards teori om simulation på det sättet att den utgörs av repetition 

genom maximal skillnad. Baudrillard anser däremot att repetition inte är något som ligger 

i fokus i en simulation och att likheten mellan det som presenteras är den viktigare 

aspekten av simulationen. Han kommer fram till att den kända arkitektscenen när Neo får 

ett val mellan det blåa eller det röda pillret först lutar mot Deleuzes definition av 

simulation, men i slutändan håller den sig till Baudrillards teori eftersom den handlar om 

det möjliga och inte det virtuella (Bryx, 2006:5). Arkitekten ger Neo ett val som har en 
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tydlig konsekvens. I slutändan så syns en tydlig balans mellan de två simulationsteorierna 

och Deleuzes teori gör sig mest tydlig i sin repetitionsaspekt då Agent Smith har flera 

kloner av sig själv. De står som egna självständiga delar av simulacra och skillnaden 

mellan klonerna syns när de slåss mot Neo med flera olika tekniker (Bryx, 2006:6). 

Eftersom Bryx text diskuterar Baudrillards teorier och simulation i hög grad så är den ett 

bra hjälpmedel för att hjälpa konkretisera och stödja de tankar och analyser som görs i den 

egna studien. 

Heineman (2007) undersöker den digitala retoriken angående hacktivism som han kallar 

det. Undersökningen utgår från politisk motiverad hackning, vilket i stora drag är sant om 

hackningen i Mr. Robot även om undersökningen han skrivit är på ett verkligt och inte ett 

fiktivt plan. I Heinemans uppsats undersöker han retoriken inom hacktivismen och jämför 

den med annan retorik inom aktivism (Heineman, 2007:1). Han kom fram till att 

hacktivism som term har använts för att betyda flera olika saker genom tiderna, till 

exempel kan det betyda att man stjäl information, gör en finansiell korruption synlig, 

skapar program som gör det lätt att ta sig förbi brandväggar som regeringen har satt upp 

för att skydda sin information etc. (Heineman, 2007:209). Det finns alltså flertalet 

diskurser som utgör hacktivism, även såna som har med identitet och sociala rörelser att 

göra. Att undersöka dessa diskurser och applicera tankar kring dem kring Mr. Robots 

värld kan komma att hjälpa den egna studien genom att ge kontext till olika sekvenser 

med hackning som fokus. 

Marlow (2011) skriver en artikel om hur konvergensen som är skapad av teknologin 

kommer att få mänskligheten som vi ser den att förändras. Artikeln diskuterar datorer som 

är formade som människoansikten där alla delar av de tidigare komponenterna nu blivit en 

egen varelse (Marlow, 2011:316).  Teveapparatens utveckling diskuteras också, från de 

svartvita burkiga tiderna till den nu färggranna och platta samtiden. Via Skype är personer 

på ett möte nästan på plats med alla de andra, även om de oftast är långt borta (Marlow, 

2011:318). Budskapet med artikeln är att teknologi används för att imitera och 

externalisera mänskliga egenskaper. Resultatet i artikeln är att även om mänskligheten i 

framtiden kommer att förändras väldigt drastiskt så är det något som kommer inträffa först 

i en framtida generation (Marlow, 2011:320). Steg för steg går teknologin framåt och 

evolutionen följer med den. Tekniken och relationen till den är väldigt central i tv-serien. 

Elliot använder tekniken för att lära känna folk genom sin hackning och andra använder 

dejtingsajter som eHarmony i samband med sina kärleksrelationer. 



 

7 

 

Suttons (2013) text diskuterar hur teknologins förändring har påverkat samhället och 

utbildningen. Datorn har kommit att bli ett hjälpmedel för att göra livet lättare för många. 

Andra tycker att datorerna tar över stora delar av arbetskraften (Sutton, 2013:6). Datorer 

används av lärare och som hjälp vid operationer av läkare. Men det har också kommit att 

bli så att stora delar av folks interaktioner med varandra reserveras till den digitala 

världen, vilket är en väldigt stor förändring i dagens samhälle (Sutton, 2013:8–9). Enligt 

Sutton så är teknologin inte neutral som folk har trott, utan datorn och utvecklingen av 

teknologi innehåller stora förändringar i samhället som är långt ifrån neutrala (Sutton, 

2013:9). En diskussion kring huruvida teknologin eller medierna i Mr. Robot förhåller sig 

i detta neutrala spektrum är av intresse. Genom denna typen av diskussioner relateras det 

Sutton skriver i sin avhandling till studiens olika analyser för att på samma vis som Stråles 

text stärka de analyser som görs i uppsatsen. Sutton kom fram till att teknologi kan tas 

bort från klassrummet, vilket får eleverna att tvingas fundera på omständigheter och 

lösningar utan att använda sig av teknologin för att hitta svar. Efter att de själva kommit 

på lösningar så kan de få använda teknologin igen för att bekräfta eller motbevisa sina svar 

(Sutton, 2013:54). 

Stråles (2017) uppsats undersöker hur Mr. Robot kan ses som en samtida dystopi. 

Undersökningen kom fram till att Mr. Robot kan ses som en samtida dystopi, men det kan 

inte kopplas till att vara en klassisk dystopi. Dystopin i serien var lättast att utsäga genom 

att kolla på narrationen och estetiken som inger en kritisk skildring av ett samhälle i 

förtryck (Stråle, 2017:41). Denna tidigare forskningen har inspirerat stora delar av just 

denna studie när det gäller upplägg, men också kring analyserna som görs kring vissa av 

huvudkaraktärerna och även företaget E-Corp. 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 (Stråle, 2017:21).  

3. Teori 

Teorier som används i denna studie inkluderar representation, panoptikon och simulation. 

Det finns även en relevans att använda teorier kring mise-in-scene som handlar om 

placering av objekt och skådespelare i en scen. 

3.1 Representation 

Kultur som begrepp är väldigt mångdefinierat och dess komplexitet gör det svårt att 

kategorisera allt vad kultur innebär. Begreppet binder samman meningen av ting. Genom 

att delta i en kultur så visar varje individ delar av sin identitet, känslor och tillhörighet som 
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tolkas av andra personer i samma kulturella sfär, även fast de inte riktigt förstår hur de 

kommit fram till den tolkningen (Hall, 2013: xix).  

 

”Att betona kulturella sedvanor är viktigt. Det är deltagare i en kultur som ger mening  

till folk, objekt och händelser. Saker, när de står för sig själva, har sällan, om någonsin 

en enda fixerad och oföränderlig mening (Hall, 2013: xix, författarens egna översättning).” 

 

Blade Runner-kapitalismen som Jones diskuterar kan kopplas till teorin om de delade 

meningarna som skapas inom en delad kultur. Parallellen som man kan dra är mellan tekno-

ekonomin och grunge-ekonomin och vem man identifierar sig med när man lever i en 

kapitalism som förhåller sig på detta vis. I Mr. Robot kan denna observation troligtvis bidra 

med en större insikt i uppdelningen av ”klasserna” i serien för att se ett större samband. 

Den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure skapade grunden till den semiotiska 

bilden av representation med hjälp av sin modell kring språk. Semiotiken är viktig för 

undersökningens metod då tecken i nyckelsekvenserna analyseras frekvent genom hela 

studien. Enligt Saussure så berodde produktionen av mening på språket (Culler, 1976:19). 

Han ansåg att språk är ett system av tecken där ljud, bilder, skrivna ord, målningar, 

fotografier fungerar som tecken inom språket (Hall, 2013:16). Dessa tecken analyserade 

han i två ytterligare element, som är tecknets innehållssida, ofta kallat betecknande och 

uttryckssida, kallad betecknade. Ett betecknande är till exempel ett ord eller föremål 

kopplat till ett ting, i detta fall en Walkman, medan en betecknande är konceptet av en 

portabel bandspelare i din hand (Hall, 2013:16). Både dessa två krävs för att skapa en 

mening.  

 

I hans teorier kom Saussure fram till att tecken får sitt specifika värde genom att skilja sig 

från andra tecken (Jörgensen & Phillips, 2000:16). Ett vanligt exempel är att en förståelse 

för ordet ”hund” kan ges med ordet ”katt” eller tvärtom. Skillnaderna är det som skapar 

meningen i ordet. Denna teori är väldigt enkel att förstå, men svår att bemästra helt och 

hållet eftersom det alltid måste finnas en tydlig anknytning till skillnader innan man kan 

göra ett visst ord förstått. Saussures teori kopplas samman till semiotiken som är av stor 

vikt i denna studie då det har att göra med en analys av en tv-serie. Språket är även det en 

viktig del av studien då man kan se representation genom hur medierna använder ord för 

att förklara, men semiotiken uppfyller de andra kraven som krävs i den här studien, 
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nämligen att kunna analysera i vilka sammanhang dessa medier förekommer och vad de 

innehåller. 

3.2 Diskursens representation och panoptikon 

Den franska filosofen Michel Foucault insisterade på att se diskurs som ett system för 

representation. Diskurs betydde från början: passager av sammanlänkade texter eller tal 

(Hall, 2013:29). Men Foucault gav begreppet en annan mening. 

 

”En grupp påståenden som tillför ett språk för att kunna tala om sätt att representera 

kunskapen kring ett särskilt ämne, vid ett särskilt historiskt skedde…  Diskurs handlar 

om produktionen av kunskap genom språk. Men… då alla sociala sedvanor medför 

mening samtidigt som mening formar och influerar vad vi gör, eller hur vi uppför oss 

så har alla sedvanor en diskursiv aspekt (Hall, 1992:291, författarens egna översättning).” 

 

Grunden till den panoptiska teorin handlar om en plats som kan ses som ett fängelse där 

det finns övervakare som styr och håller reda på ordningen. För att komponera ihop allt 

detta i en enkel förklaring så finns det en byggnad i vars mitt det finns ett torn. Tornet har 

stora fönster som väter ut mot byggnaden runt omkring den. I byggnaden som omsluter 

tornet finns det celler på varje våning och i varje cell finns en individ. En övervakare sätts 

i tornet för att observera de som befinner sig i cellerna. Att vara synlig är en fälla 

(Foucault, 1977:200). Fångarna kommer alltid att se tornet som övervakar dem. Detta 

kommer att sprida makten till de som sitter i tornet då de syns tydligt och tittar ner över 

fångarna från sitt torn. Även om de som sitter i tornet i slutändan har makten så finns det 

även möjlighet för inspektioner från allmänheten för att se hur verksamheten fungerar. 

Detta i sin tur kommer motverka att maktutövningen utvecklas till tyranni då man har 

möjlighet att utföra dessa oregelbundna inspektioner (Foucault, 1977:207). En tolkning av 

Foucaults text tyder på att makten är överallt, ingen ensam individ har makten, utan det är 

något man utövar. Den sociala kontrollen är också införlivad i Foucaults text till en viss 

grad. Teorin handlar nödvändigtvis inte om fångar i ett fängelse utan kontrollsystem kan 

finnas på andra platser också. 

3.3 Simulation och simulacra 

Jean Baudrillard skrev att logiken bakom konsumtion kan definieras som en manipulering 

av tecken. De symboliska värdena av skapande och den symboliska relationen till 

innehållet finns inte här, det är endast ytligt. Konsumtionens symboliska mening 

försvinner bland diskurser skapad av konnotationer (Redhead, 2013:15). Analysen som 
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Baudrillard diskuterar är gjord på vardagliga objekt, men kan även göras på mängder av 

andra ting så som konst och litteratur. 

 

I sina diskussioner kring film, vilket kan kopplas till dagens växande televisionsindustri, 

så menar Baudrillard att filmen är en förvirrande sfär av bilder, men även en sfär av 

verkligheten som vi förstår mindre och mindre (Baudrillard, 2013:84). Det finns många 

delar i en bild som gör att vi förförs av den. Det som ser äkta ut behöver inte alltid vara 

det då bilderna man ser oftast reflekterar något i den verkliga världen. (Baudrillard, 

2013:84). Som simulacra företräder bilder det verkliga så pass mycket att de vänder ut och 

in på den simpla och logiska ordningen av de äkta samt dess reproduktion. Med hjälp av 

dagens teknologi är bilderna dessutom mer verkliga än i någon tidigare kultur. I många 

fall blir reflektionen av verkligheten i dessa verk så verkliga att de blir en del av 

verkligheten själv (Baudrillard, 2013:87). En viktig aspekt av Baudrillards teorier om 

simulation innefattar den så kallade hyperverkligheten. Det innebär att man har det svårt 

eller inte har förmågan att se skillnad på verkligheten och simulationen (Baudrillard, 

1994:2–3). Detta stämmer särskild in på det teknologiskt avancerade postmoderna 

samhället. Simulacran är inte en kopia av en bild men är riktig på sitt egna sätt. Detta är 

väldigt nära anknutet till hyperverkligheten. Som ett exempel kan Gud på många sätt ses 

som en simulacra då han inte är en kopia utan en egen införlivad identitet, även om det 

finns flera olika religioner och gudar (Baudrillard, 1994:4–5).  

3.4 Mise-in-Scene 

På teatern så placerar regissören ut rekvisita och platser där skådespelarna ska stå under en 

scen. Denna typ av förberedelser kom att bli kallad, på franska, mise-in-scene. Det handlar 

om hur allt är arrangerat på scenen. Samma begrepp kan användas till tv-serier då man har 

en tydlig scen att undersöka utifrån detta begrepp (Butler, 2002:93). Genom detta begrepp 

analyseras allt från ett rums design till träden och stadens gator. Allt detta välj att 

inkluderas av regissören av en anledning. Det vill berätta något med omgivningen eller 

anpassa den till handlingen som pågår. Genom att kolla på konstruktionen av en scen så 

kan man undersöka hur ljuset i en scen används för att skapa en särskild ton eller hur 

skådespelarnas rörelser i scenen förmedlar något särskilt i anslutning till handlingen 

(Butler, 2002:106–112). Alla tv-serier använder har någon form av mise-in-scene som 

kommunicerar någon form av mening till tittarna. En mening som ibland kan förstås utan 

att en enda replik hunnit yttras (Butler, 2002:112). Denna teori kommer att användas som 

ett analysverktyg genom alla analyser för att se om man kan koppla de olika upptäckterna 

med hur själva scenen är arrangerad. 
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4. Material och metod 

Det huvudsakliga empiriska materialet i studien är tv-serien Mr. Robot. Serien sändes för 

första gången juni 2015.  

Serien handlar om Elliot Alderson som jobbar på ett cybersäkerhetsföretag kallat Allsafe. 

Han jobbar där som säkerhetstekniker. Hans vardag är grå och olycklig då han dagligen 

kämpar med depression och social fobi. När han inte jobbar så brukar han hacka andra 

människor. Genom detta avslöjar han många mörka hemligheter och sätter dit folk som 

har gjort något olagligt via sin teknik. Under seriens gång blir Elliot rekryterad av en 

grupp hackare som kallar sig fsociety. Deras främsta mål är att få alla kundskulder som 

folk har gentemot techföretaget E-Corp att försvinna genom att förstöra datan i deras 

servrar. Allsafe där Elliot jobbar råkar dessutom ha E-Corp som deras största klient. Elliot 

pratar ofta till oss som tittare då vi agerar rollen som hans låtsaskompis, även om han 

aldrig får något riktigt svar från oss så berättar han ändå saker för oss om honom som 

ingen annan i serien vet, hans innersta tankar. 

4.1 Avgränsningar i materialet 

Mr. Robot består för tillfället av tre säsonger och 32 avsnitt. Detta kommer vara ett allt för 

stort material att jobba med så en avgränsning har gjorts där istället endast den första 

säsongen och därmed endast de 10 första avsnitten av serien finns i materialet. 

Nyckelsekvenser i dessa avsnitt som representerar medier på något vis kommer utgöra en 

stor del av undersökningens material. 9 nyckelsekvenser har valts ut och analyserats. 

Dessa sekvenser är scener i tv-serien som representerar medier på något vis, urvalet är 

gjort utifrån scener där medierepresentationen är som mest tydlig och omfattade för att 

skapa en livligare analys. Valet av dessa nyckelsekvenser blir ett strategiskt urval i 

undersökningen. Materialet har tagits del av via DVD eller streamingtjänster som till 

exempel HBO Nordic och Viaplay. 

4.2 De semiotiska analysverktygen 

Semiotik handlar om ett tillvägagångssätt där man studerar tecken i kulturen, samtidigt 

som kulturen själv anses som ett slags språk (Hall, 2013:20). För att förklara en analys 

kring semiotik så måste man gå via begreppen denotation och konnotation. Denotation 

är den enkla, beskrivandet nivån där de allra flesta skulle hålla med om meningen av ordet 

eller tinget i fråga. Konnotation använder sig av det betecknade för att undersöka ordet 

eller tinget närmare genom ytterligare ett meningslager som ofta är kopplade till social 

ideologi, den allmänna övertygelsen, konceptuella ramverk och värdesystem i samhället 
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(Hall, 2013:24). I grunden handlar semiotik om att all form av kommunikation kan brytas 

ner till individuella delar av mening (Butler, 2002:343). I studien kommer detta att 

användas tillsammans med Sassures teorier om meningsproduktion för att skapa en 

djupare analys. Betecknande, vad tinget är samt det betecknade, vad tinget uttrycker. Detta 

är uppföljningen till de begrepp som betonas i nyckelsekvenserna som undersöks.  

De grundläggande verktygen utgår ifrån de semiotiska tecknen. C. S. Peirce som var en av 

grundarna till semiotiken vid sekelskiftet kategoriserade dessa tecken i tre typer: 

• Index 

• Ikoner 

• Symboler 

I ett index är betecknande fysiskt orsakad av det betecknade. Exempel på detta är 

fotavtryck i sanden som man kan säga kommunicerar meningen ”närvaro av en 

människa”. Fotavtrycket är ett betecknande och fysiskt orsakad av det betecknade, 

människans fot (Butler, 2002:343–344). 

När de gäller ett ikoniskt tecken så liknar det betecknande och det betecknade varandra. 

De flesta bilderna på teve är ikoner. Detta på grund av att ljuset och skuggorna som 

kommer från teveskärmen (betecknande) liknar det visuella fältet (betecknade, objekt på 

en särskild plats) som spelades in med en kamera. En inspelad bild av någon som sitter på 

en soffa liknar det visuella fältet av den riktiga personen på den riktiga soffan. Bilden blir 

därmed det ikoniska betecknandet för hur personen ser ut (Butler, 2002:344). 

Ett symboliskt tecken så är betecknandet och det betecknade kopplade genom kulturella 

sammanföranden. Ett religiöst betecknande är till exempel Davidsstjärnan som är kopplad 

till det betecknade som är kristendom eller judendom (Butler, 2002:344). Språk som är 

skrivet eller talat är komprimerade av symboliska tecken. De kulturella sammanförandena 

för samman ord som universitet med konceptet av ett universitet (Butler, 2002:344). För 

att se meningen inom semiotiken så måste tecken kombineras och undersökas utifrån 

kontraster de har jämtemot varandra. Ordningen av ord i en mening skapar en mening i 

sig, men om man flyttar på orden så kan meningen bli något helt annat. Därför används 

koder för att utgöra dessa meningar på olika vis. En kod är oftast väldigt abstrakt, men de 

har oftast att göra med kulturella kontexter som kan utläsas utifrån sammanhanget (Butler, 

2002:347). 

Utöver dessa verktyg kommer metafor och metonymi att användas. En metafor enligt 

Paul Ricœur är ett ord som säger mer än vad ett ord vanligtvis gör. Ett tecken får stå i ett 
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annat teckens ställe för att utvidga betydelsen hos ett visst begrepp (Lindgren, 2009:89). 

Ett sådant exempel är till exempel, om du, likt en gris har ett dåligt bordsskick så är du en 

gris (Thwaites et al., 2002:51). Man kan också använda verb som metaforer, till exempel 

att ett skepp skar genom vågorna (Berger, 1999:81). Om man tar metaforer i filmens 

kontext så kan scener som följer varandra på ett visst sätt fungera metaforiskt. Om man 

först ser ett flygplan och sedan klipper till en scen med en fågel som flyger så menar man 

på att flygplanet är som en fågel (Lindgren, 2009:90). 

Definitionen av metonymi är att det är ett begrepp som är en sammanlänkning genom 

vilket man låter ett tecken associeras med ett annat tecken, på det sättet att den betecknar 

exempelvis, en del, helheten, en del av funktionerna eller attribut (Lindgren, 2009:90). 

Genom att säga ”en tjej på femton vårar” skapas en metonymi då vi låter delen av året, 

som är våren, ersätta helheten, som är året. 

Denotationen och konnotationens betydelse är viktiga när man diskuterar kod för att 

hjälpa i det analytiska arbetet. I en diskurs förekommer det oftast en kombination av både 

de denotativa och konnotativa aspekterna, men man använder sig fortfarande av en 

distinktion mellan dessa två begrepp då det ger ett analytiskt värde. För att förstå kodning 

så är det viktigt att kolla på de ideologin i samhället som undersöks (Hall, 1980:133–134). 

Därför är karaktärer i Mr. Robot användbara för att urskilja dessa koder. För Elliot är 

kodgivaren och tittaren är den som avkodar meddelandet. 

4.3 Metoddiskussion 

I grund och botten är denna studie en innehållsanalys som tillsammans med diskursteorier 

och semiotiska metoder kommer undersöka olika scener ur Mr. Robot från olika 

perspektiv. Utgångspunkten är från de valda teorierna samt andra begrepp som tydliggör 

eller förklarar medians plats i samhället. Studien problematiserar mediers roll i tv-seriens 

värld och hur de representeras. En innehållsanalys utgår ofta ifrån att man tar en text och 

reducerar den till en mindre mängd data som lättare passar in i det som undersöks. Det blir 

på så vis lättare att hantera (Weber, 1990:5). Tolkningen av hur media representeras är det 

viktigaste i studien. Det finns en vikt av att ha med vissa aspekter av monologer, dialoger 

och narration för att göra en djupare koppling till sammanhanget och en tydligare analys. 

Varje avsnitt av den första säsongen ses och därefter väljs nyckelsekvenserna ut med hjälp 

av ett strategiskt urval. Strategiskt därför att sekvenserna kommer att innefatta tillfällen då 

media eller E-Corp spelar en större roll i scenen. Detta för att reducera materialet som är 

en viktig del av innehållsanalysen. Sekvenserna kommer att diskuteras i kronologisk 

ordning och eventuella händelser i andra avsnitt som kan tillföra meningsfull kontext 
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kommer att diskuteras när det är lämpligt. I dessa sekvenser kommer sedan de semiotiska 

metodverktygen att appliceras samt tillförs även diskurs i analysen för att ha något att 

jämföra och tillföra kontext med. 

Den här studien kommer att undersöka hur medier och E-Corp representeras i tv-serien Mr 

Robot. Nackdelen med den semiotiska metoden är att inte kunna se representationen lika 

tydligt genom ett narrativt perspektiv, vilket troligtvis hade varit intressant att göra i en 

annan studie. Frågeställningen i denna studie som behandlar hur karaktärerna och 

handlingen i Mr. Robot är kopplade till representationen hade bidragit av att ha en mer 

narrativ aspekt. Då frågan bara behandlar hur dessa aspekter är kopplade till 

representationen gör det däremot enklare att utesluta en mer narrativ analys i metoden då 

det är en enkel slutsats att göra baserat på det materialet som finns tillgängligt. 

Validiteten i studien är god då tv-serien är tydligt markerat som det empiriska materialet i 

undersökningen. Sedan kan andra individer som utför denna undersökning tolka olika 

sekvenser annorlunda vilket samtidigt kan ge en sämre validitet. Hoppet med metoden är 

att samma slags analys ändå ska genomföras på materialet för att uppnå ett liknande 

resultat. 

På samma sätt som validiteten kan bli försvagad av vissa aspekter av olika individers 

intryck så kan reliabiliteteten också bli det (Hartman, 2004:146). Metoden kommer att 

hjälpa den som utför undersökningen, men materialet kan försvåra chansen att komma 

fram till exakt samma resultat. En argumentation kan göras kring att medier framförs på i 

stort sätt samma vis genom hela serien, vilket gör att materialet inte blir en lika osäker 

variabel. Detta kan man inte bevisa förrän undersökningen har gjorts ett antal gånger. I 

sådana fall är det möjligt att säkra reliabiliteten i studien ytterligare. 

Representativiteten i undersökningen är en av de starkaste aspekterna. För att försäkra sig 

om att urvalet är representativt för seriens medieframställning är ett strategiskt urval av det 

tillgängliga materialet nödvändigt. Om det i undersökning görs ett urval där individen 

själv väljer ut avsnitt av serien att undersöka är det inte lika troligt att den sanna 

representativa delen av representationen förekommer. Då ett strategiskt urval används är 

det mer troligt att en sannare representation av medier i Mr. Robot görs. Detta eftersom 

alla avsnitt eventuellt inte har en lika stor andel medier som kan representeras. 

Semiotiken saknar däremot en grundläggande aspekt av forskning. Det kan vara nästintill 

omöjligt att få samma slags resultat vid varje undersökning då tolkningar och 

forskningsmetoder ser så annorlunda ut från gång till gång (Butler, 2002:347–348). Med 
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hjälp av teorierna och metodverktygen är en förhoppning med studien att man ändå ska 

kunna komma fram till ett liknande resultat om man följer de stegen som beskrivits. 

5. Analys och resultat 

5.1 Nyckelsekvens 1: eps1.0_hellofriend.mov (säsong 1, Avsnitt 1) 

Tidskod: 10.16-14.36 

Denotation: Elliot och hans psykolog Krista sitter i ett rum som går i en gulgrå nyans. Det 

finns en längre vit soffa till vänster i bild som Elliot sitter på och en brun fåtölj mitt i bild 

som Krista sitter på mittemot honom. Två bokhyllor står mot väggarna och en målning 

hänger på väggen mellan dem. 

Konnotation: Mise-en-scene passar in bra i just hur kameran används för att framhäva de 

båda karaktärerna i samtalet. Den här scenen är intressant uppbyggd då man endast ser 

Elliot och Krista i samma bildruta två gånger och det är i början av scenen för att etablera 

platsen och en gång i mitten av scenen då Krista blir förvirrad. När den här bilden syns så 

sitter Elliot mer mot den vänstra sidan i bild och Krista har sin fullständiga 

uppmärksamhet riktad mot honom. Annars är de båda i enskilda bildrutor under hela 

konversationen, Krista placerad mer till höger i bild och Elliot placerad mer till vänster. 

Detta sätt att filma kan tyda på att det finns en konfrontation mellan de två då samtal 

mellan två parter brukar ha dem i samma bildruta, halvbild, om de är överens och i 

enskilda bildrutor, närbild, om det finns en konflikt (Butler, 2002:123–124). 

Soffan som Elliot sitter på kan förknippas med psykologer om den i det här 

sammanhanget agerar som metafor för en psykologimottagning. Soffan är inpräntad som 

ett ikoniskt tecken för en psykologimottagning genom populärkulturen. 

Denotation: Elliot svarar att han inte tänker på någonting. Krista säger då att hon tänker 

på första gången Elliot besökte henne. Detta får Elliot att tänka på hur han blev tvingad till 

att vara på besök hos henne, men att han trots det gillar henne. 

Elliot inre monolog hörs medan bilder av datingsajten eHarmony visar information om 

Krista och bilder på Michael Hansen som hon nu dejtar. 

Konnotation: När scenen tar sin början så etableras de två karaktärerna i scenen. Sedan 

kommer den här monologen och förklarar deras relation till varandra utan att de två 

behöver exponera det via en dialog mellan varandra. Det blir en fördjupning som inte hade 

kunnat göras i en vanlig dialog mellan karaktärerna då det inte hade känts naturligt. 
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Elliot blir direkt suspekt över att Michael Hansen inte går att hitta någonstans på internet.  

En simulation uppstår även för Krista när hon via eHarmony chattar med folk som hon 

sedan går på dejt med. Simulationen är steget då hon befinner sig på sajten, men vem som 

helst kan utge sig för att vara någon annan på internet och dessutom agera som någon 

annan i det verkliga livet. Där förlängs simulationen och smyger sig in i verkligheten. 

Krista lever i en hyperverklighet då hon inte ser simulationen hon befinner sig i där hon 

träffar en man som senare visar sig gå under ett falskt namn. Hyperverkligheten och 

simulationen kan kopplas till alla principer och objekt och finns därför i tiotusentals olika 

former (Baudrillard, 1994:22). Detta spelar en stor roll för Kristas uppfattning av 

situationen då hon i mer än ett fall är ovetande om vad som drabbar henne, från 

eHarmonys håll samt Elliots hackning av henne. Användningen av datorn kan till stor del 

räknas som att man interagerar med en dator som har ett mänskligt ansikte. Med kameror, 

mikrofoner och andra verktyg så är en interaktion med datorn inte längre drastiskt olik en 

mänsklig interaktion ansikte mot ansikte (Marlow, 2011:316). Krista gör sig med hjälp av 

denna användning av datorn riktigt sårbar för övervakning och risken av att bli lurad är 

större då man inte fysiskt interagerar med personen bakom skärmen. 

Det som betonas mest i denna scen är Elliots syn på samhället vilket skapar en kontext till 

det han tänker om Krista. Bilden på eHarmony är något av ett ikoniskt tecken. Ett ikoniskt 

tecken representerar något som finns i verkligheten (Butler, 2002:344). Själva datingsajten 

representeras varken positivt eller negativt i denna scen, men det uttrycks tydligt i scenen 

att negativa konsekvenser kan skapas vid användning av sajten.  

Just denna del kan kopplas till teorin om panoptikon. Hackningen som Elliot utför på 

Krista är en typ av övervakning. Krista är för närvarande helt omedveten om att Elliot har 

hackat henne, samtidigt verkar hon vara väldigt misstänksam mot det han talar om för 

henne. En del av panoptikonteorin talar om den omedvetna övervakningen. Den som 

övervakas är i sin ”cell” som det uttrycks och den som övervakar har en perfekt vy över 

den övervakade (Foucault, 1977:200). Då Krista inte vet om att hon blir övervakad så är 

den inte införlivad hos henne, men hos Elliot är den däremot det då han är den som är 

medveten om den och övervakare på samma gång. 

Det finns en etik bland hackare som diskuteras i Heinemans text. Den menar att hackare 

anser att delning av information är en väldigt positiv handling. Det anses därför vara 

hackarnas uppgift att dela deras expertis. Det är dessutom okej för hackare att hacka någon 

för skojs skull eller för att utforska sina möjligheter och öva sig. Detta så länge hackaren 

inte stjäl, vandaliserar eller utför brott mot sekretesslagen (Heineman, 2007:39). Vad 
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Elliot gör mot Krista är egentligen inte en form av hacktivism. Detta då han inte gör det i 

ett politiskt syfte, utan som ett tvång han känner att han måste göra för att lära känna 

personer i hans omgivning bättre. Han tar reda på privat information, men han använder 

det inte till någon form av utpressning. Däremot döljer han sina spår som vilken hackare 

som helst. Hackare har en lång tradition av att gömma sig så de inte ska bli upptäckta och 

arresterade för det de gör (Heineman, 2007:210). 

Elliot hackar media för att han känner sig ensam, vilket vi får vetskap om i en senare scen. 

Han vill vara nära sina vänner och bekanta, men har svårt att göra det på egen hand då han 

lider av en social fobi. Media i denna scen representeras väldigt falskt, samtidigt som även 

Elliot förlitar sig på att det som finns ute på nätet stämmer om människorna. Han motsäger 

på ett sätt sig själv eftersom han inte ser det som han hittar om människor på internet som 

något ytligt. Han lever på så vis i en slags hyperverklighet och är fast i sin egna simulation 

om verkligheten. Att härma används ofta som ett uttryck när man talar om representation. 

Det visuella objektet liknar det verkliga objektet som representeras, men i detta fall räknas 

det som ett tecken snarare än ett fysiskt objekt man kan ta på (Hall, 2013:10). I Mr. Robot 

finns det dels det som syns utåt på nätet, men även det som är dolt som utgör 

representation på något vis. På detta sätt är tekniken inte neutral eftersom man oftast själv 

inte vet mängden information som faktiskt finns ute om en på internet då datorer används 

till väldigt stor del i det moderna samhället (Sutton, 2013:9–10). I detta fall vet inte Krista 

att Elliot tagit del av information om henne genom hackning, vilket speglas i teorin om 

neutralitet och hans egna tolkning utgörs av de tecken som skapas av hennes dolda 

informations representation. 

Denotation: Krista diskuterar Elliots ilska som han håller inne om samhället. Hon menar 

att det inte hjälper om Elliot är tyst om hans ilska och att det är viktigt att de jobbar på att 

uttrycka den. Hon frågar: 

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

Detta får Elliot att återigen föra en inre monolog om samhället: 

“Oh, I don't know. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even 

when we knew he made billions off the backs of children? Or maybe it's that it feels like 

all our heroes are counterfeit. The world itself is just one big hoax. Spamming each other 

with our burning commentary of bullshit masquerading as insight. Our social media 

faking as intimacy.” 
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Konnotation: Elliots inre monolog om samhället visar Steve Jobs och andra kändisar som 

finns i vår värld. Detta visar tydligt på att tv-serien speglar vår värld och försöker föra en 

kommentar på vårat medieanvändande och på våra vanor. Teorin om simulacra säger att 

en undersökning kring bilder inte ska fokusera på hur de skiljer sig från verkligheten, utan 

istället hur den istället visar likheter som genom ett teleskop (Baudrillard, 2013:93). 

Elliot nämner Steve Jobs i sin monolog och skapar på så vis en metonymi. Han tar Jobs 

talar om honom när han egentligen menar Apple som helhet. Det är inte bara Jobs utan 

hela företaget som troligtvis tjänar pengar på barnarbete om man ska utgå ifrån det som 

Elliot säger. Apple kan kopplas till konglomerat och på så sätt E-Corp. Konglomerat ges 

ingen positiv bild i Elliots tankar. 

De ikoniska tecken som dyker upp under Elliots monolog hade kunnat ges en helt annan 

mening om Elliot inte talat över bilderna. Då hade förmodligen representationen av 

kändisarna och de sociala medierna varit positiv, men med det som Elliot talar om i fokus 

så målar bilderna istället upp en falsk yta som allt ont gömmer sig bakom. Teorin om 

representation menar att en större mening skapas genom att man tolkar tecknen i språket 

på ett djupare sätt med hjälp av sociala ideologier (Hall, 2013:24). Det betyder att språket 

som Elliot tillför till situationen skapar mening till de bilder som visas. Tankar simulerar 

verkligheten som tros existera precis som individen ser den (Redhead, 2013:86). Elliot är 

linsen vi ser världen igenom.  

Elliot ser världen som ett stort skämt. Detta gestaltas tydligt genom orden han använder i 

sina tankar för att beskriva världen: 

”counterfeit”,”hoax”,”bullshit”,”masquerading”,”faking”,”rigged”. 

Här kan man även urskilja skillnaden mellan tekno-ekonomin och grunge-ekonomin som 

Jones diskuterar i sin text. Elliot anser sig tillhöra grunge-ekonomin som anses vara den 

lägre klassen i denna bemärkelse. Detta trots att han besitter en förmåga att hacka, vilket 

har fått honom ett jobb inom IT-säkerhet där han troligtvis påvisar egenskaperna för att 

räknas in i tekno-ekonomin. En tydlig skillnad utgörs mellan vad Elliot själv anser och 

vad man troligtvis ser genom en utomståendes ögon. 

När Elliot talar om att Jobs tjänar miljarder ”on the backs of children” så kan detta ses som 

en metonymi då han syftar på barnarbete, medan ett annat ord används för att beskriva 

detta. Förståelsen är inte lika tydlig om man tolkar den frasen bokstavligen. Ordet hoax 

kan ses som en metafor för världen (Lindgren, 2009:89). De andra orden används i negativ 

bemärkelse och har oftast en negativ mening i grunden. ”Burning” ses som en metafor här 
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för kommentarerna. Elliot syftar i det här sammanhanget på de ilskna eller arga 

kommentarerna på internet och jämför det med eld. ”Bullshit” används här som en 

metafor för kommentarer på internet. Elliot använder även ordet ”sedated” vilket skapar 

en metonymi då helheten Elliot syftar på egentligen handlar om att folk inte vill se den 

verkliga världen och gömmer sig i sin konsumtion av medier. 

Konsumtion är något som Elliot snabbt kommer in på under sin monolog. Han talar om 

hur vi vill bli nedsövda och att det är därför vi konsumerar, inte för att bli glada. Här är det 

Elliot själv som manipulerar tecken. Han får konsumtionen att låta som något enbart 

negativt vilket i många andras ögon kanske inte är fallet (Redhead, 2013:15). Orden i 

konnotationen som skapas av Elliot vänder det hela åt motsatt håll. 

Elliot pratar även om att vi använder sociala medier för att fejka intimitet. Det man 

upplever på sociala medier är varken äkta eller falskt eftersom detta består av en 

simulation. Simulationen i sig leder in i hyperverkligheten (Baudrillard, 1994:12–13).   

Denotation: Krista påpekar att Elliot inte säger något då han haft sin inre monolog en 

stund nu. Hon undrar om något är fel. Han svarar att inget är fel. Krista blir frustrerad över 

att hon inte får ut några riktiga svar. Hon undrar om Elliot gick på Angelas 

födelsedagsfest. Han ljuger och säger att han gjorde det och fick en tjejs nummer. Elliot 

säger att tjejen gillar The Hunger Games, som han själv såg att Krista har i sin väska på 

golvet. Detta får Krista att bli misstänksam om att Elliot gömmer sig bakom orden. Hon 

säger att vanföreställningarna dyker upp när han gömmer sig. Krista frågar om han sett 

männen i svarta kostymer igen. Elliot talar om att han inte gör det längre och att 

medicinen som ska dämpa hans paranoia hjälper.  

Scenen tar slut. 

Konnotation: Att Krista är misstänksam över någonting kan kopplas till Matrix-filmerna. 

Hon känner att något är fel, men kan inte förstå vad som inte stämmer. Detta är väldigt likt 

hur Neos egna tankar förklaras av Morpheus i den första Matrix-filmen. Den egna 

verkligheten är förvräng eftersom individen är fast i en simulation (Bryx, 2006:15). Krista 

söker desperat efter sanningen av Elliot, men kan inte göra det för att han stänger ut 

henne. Det leder till att hon fortfarande är ovetande om sanningen och inte tar sig ur 

simulationen som skapas då Elliot ljuger för henne eller inte talar om saker. 
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5.2 Nyckelsekvens 2: eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg (säsong 1, avsnitt 2) 

Tidskod: 00.43-05.25 

Denotation: Elliot befinner sig i ett konferensrum med Tyrell Wellick, som är tech-vd för 

E-Corp, och 11 jurister. Elliot togs till konferensrummet mot sin vilja.  

Konnotation: Ganska tidigt i scenen ser vi Elliot skärmas av från bordet och de andra i 

rummet av en pelare. Detta stärker känslan av att det är Elliot som är ensam mot de andra. 

Det är genom denna position av både kameran och skådespelarna som ger den här 

meningen, men samtidigt är det seriens kontext som fullföljer den (Butler 2002:126).  

Symboliska tecken finns i den här scenens kontrast i klädval. Kostymen symboliserar 

makt i tv-seriens kontext då det är oftast endast de som är kopplade till E-Corp som bär 

finare kläder i Mr. Robot. Elliot och andra sidan har en enkel svart huvtröja på sig, vilket 

visar att han är det som inte passar in i den här miljön, han är den som inte har makt 

(Butler, 2002:347). Det är det som är den återkommande signalen i denna sekvens. Även 

om juristerna lämnar rummet så är det Tyrell som för talan och det är han som fortfarande 

verkar hotfull, även fast han menar att han bara har goda intentioner för Elliot. Elliot 

lyckas lämna situationen utan problem, med paranoian som uppstår efter detta möte håller 

sig kvar i Elliot och syns tydligt i nästa sekvens. I denna sekvens gör iscensättningen av 

scenen och kläderna en stark koppling till Jones diskussion kring de olika ekonomiska 

nivåerna. Utan någon kontext kring karaktärerna och förhållandet så kan det vara lätt att 

bara slumpa in Tyrell och juristerna i tekno-ekonomin och Elliot i grunge-ekonomin. Om 

man jämför konferensrummet högt uppe i en skyskrapa och Elliots lägenhet som man 

senare får se mer detaljerat så hamnar han mer i grungekategorin i denna nyckelsekvens. 

Hans lägenhet är mörk och saker håller på att falla samman, ett tydligt exempel är en scen 

då Elliots element går sönder. Likt den tidigare tolkningen i nyckelsekvens 1 så ser man 

att Elliot med sina förmågor samt att han eftertraktas av de som tydligt ingår i tekno-

ekonomin själv lever i ett gränsland där han skulle vilja lämna sina fiender på den ena 

sidan av spektrumet och endast vara del av den andra sidan som då är grunge-ekonomin. 

Tyrell är själv kapabel men det visar på att Elliot besitter en kunskap som även han 

värdesätter över sin egen. 

De ikoniska tecknen ligger i att det typiska konferensrummet ger meningen att ett företag 

har ett möte, vilket nu egentligen inte är fallet. Men rummet representerar det typiska 

rummet där man skulle ha haft ett möte som ett företag. Även Tyrell och juristerna i 
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rummet agerar som ikoniska avbilder av de som jobbar på företag samtidigt som den 

symboliska innebörden av deras kläder i sammanhanget hålls intakt (Butler, 2002:344). 

Som teorin om panoptikon talat om så är detta ett ofrivilligt fall av att fången, i detta fall 

Elliot, besöker fångvaktaren som är E-Corp (Foucault, 1977:207). Elliot ser det E-Corp 

ser. De befinner sig högt upp i stan och tittar ner på de andra fångarna där nere. I just 

denna scen är det Tyrell som ses som hotet från E-Corp i Elliots ögon.  

När Tyrell väl erbjuder jobbet till Elliot så verkar det som att han gör allt detta för att 

kunna hålla ett närmare öga på Elliot. Han kommer att byta cell så att övervakningen blir 

ännu hårdare. Tyrell försöker tilldela en roll i E-Corp till Elliot, vilket för Elliot ses som 

en roll i ett fängelse då företaget är något han hatar mest av allt (Foucault, 1977:196). 

Detta bevisas i en scen i eps1.0_hellofriend.mov (säsong 1, Avsnitt 1) då Elliot har 

programmerat om sitt egna huvud att höra Evil-Corp varje gång företagets namn yttras.  

Ytterligare en koppling till konglomerat i samband med Tyrell är att han bär samma namn 

som företaget i Blade Runner som agerar som tillverkare av replikanterna i den filmen. 

Genom att ha samma namn som det företaget så kan folk som sett filmen associera honom 

med ett annat konglomerat och koppla honom som en del av det ”onda”, eftersom den 

kopplingen är relevant hos dem som tillhör gruppen som har sett Blade Runner innan de 

har sett Mr. Robot. Kodningen måste därför ha skett mellan tittaren och Blade Runner som 

då har fungerat som avsändaren av koden, varpå avkodningen sker genom att man förstår 

det här sambandet som tittare (Hall, 1980:129). Namnvalet kan rent av vara en slump, 

men om man har denna vetskap så skapas troligtvis en liknande association till namnet. 

Denotation: Tyrell hälsar på Elliot med en allvarlig uppsyn. Tyrell säger: 

” Give a man a gun and he can rob a bank, but give a man a bank, and he can rob the 

world. It’s a silly expression, actually. A little reductive, but still I like it. For the same 

reason most people hate it, because to me it means that power belongs to the people that 

take it.” 

Konnotation: Tyrells monolog kring makt är en tydlig parallell till Foucaults teori om 

makt som stödjer denna analys. Tyrell själv anser att man ska ta makten åt sig själv. 

Makten existerar som ett produktivt nätverk. Det betyder att makt inte är något som man 

själv kan ha utan det är istället något som utövas. Det är endast då den existerar (Foucault, 

1977:202). Tyrell kan i sitt uttalande ses som en metonymi för E-Corp. Han har själv 

aldrig representerat hela företaget, utan han agerar som en del av en större helhet. 

Karaktären Tyrell kan via sin position på företaget utöva makt på ett visst sätt, men hans 
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agerande representerar hur E-Corp möjligtvis själva ser på makt. Detta kan visa på vad 

som anses vara acceptabelt i kontexten eller den sociala kretsen som är E-Corp. 

Denotation: Han erbjuder Elliot ett jobb på E-Corp som ledare för deras IT-säkerhet. Fast 

Tyrell nämner också att Elliot kommer att acceptera jobbet som om han inte har något val 

i situationen. Elliot undrar om han kan tänka över det, vilket får Tyrell att be juristerna att 

lämna rummet. 

Juristerna lämnar rummet och samtalet fortsätter. Tyrell går fram till Elliot vid andra sidan 

av rummet. Han talar om att Allsafe tids nog kommer att gå under då E-Corp kommer att 

lämna dem. Det är därför Tyrell vill ha Elliot på E-Corp så att han är där han ”hör hemma” 

hos honom. Men Tyrell verkar gå tillbaka på det han sa tidigare och säger nu att Elliot har 

ett val kring erbjudandet. Elliot tackar nej, Tyrell blir besviken och går till andra sidan 

rummet där han tittar ut genom ett fönster. Klassisk orkestermusik börjar ljuda i scenens 

bakgrund. 

Konnotation: När Tyrell går fram till Elliot och de befinner sig i samma halvbild så 

indikerar det ett vanligt samtal mellan individerna. Just denna typ av konfrontationstänk 

nämnde jag i nyckelsekvens 1 (s. 22). Men undertonerna i scenen gör att även detta 

ögonblick uppfattas som väldigt fel. Ingen konfrontationskänsla uppstår då Elliot knappt 

säger någonting tillbaka till Tyrell i hela scenen, men man märker på Elliot att han inte vill 

befinna sig där och att han känner tyngden av E-Corp över sig. 

Denotation: ”Well, I thought I’d ask.” är det enda Tyrell säger. 

Tyrell börjar andas tungt och Elliot lämnar rummet utan att säga något mer. 

Mr. Robot-titeln visas på skärmen och scenen tar slut samtidigt som musiken når sin topp. 

Konnotation: Det mest intressanta med den här scenen är att i slutändan så bestämmer 

Elliot ändå själv över vad han ska göra och just detta val får ingen större konsekvens för 

hur Tyrell agerar längre fram. Det finns inga indikationer på att Tyrell övervakar honom 

eller faktiskt försöker tvinga in honom i den positionen han erbjöd Elliot. Det verkar som 

att Tyrell genuint ville ha Elliot i sin närhet och blev besviken när han avböjde honom. 

Förklaringar till varför detta inte påverkar Tyrell till en så stor grad är nog för att Elliot via 

sin andra personlighet, Mr. Robot, bestämmer sig för att jobba med Tyrell för att ta ner E-

Corp. Detta efter att företaget sparkar Tyrell. 
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5.3 Nyckelsekvens 3: eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg (säsong 1, avsnitt 2) 

Tidskod: 07.50-10.15 

Denotation: Elliot sitter vid sitt bord och snortar morfin. Han börjar föra en inre monolog: 

” Hacking Tyrell Wellick, you’d think it’d be tricky, but it wasn’t… His password was 

just his wife’s maiden name and Sweden’s independence date, 6-6. One six away from the 

obvious, but still, this is bad noob practice. These emails, his life, it’s nice, happy, perfect. 

This doesn’t make sense. Did he know I was going to hack him? Did he let me? I’m gonna 

need to wipe everything.” 

Konnotation: Genom att Elliot talar om Sveriges nationaldag i sin monolog, inte 

independence date/självständighetsdag, då tv-serien gjorde ett fel, så hänvisar han till 666 

som är en metafor för djävulen och därmed också ondska (Lindgren, 2009:39). Han menar 

att eftersom Tyrell är en del av E-Corp så måste han vara ond. 

I denna situation verkar Elliot ha införlivat panoptikonteorin. Han kan omöjligt se om han 

själv är övervakad för tillfället, men han vet att det finns en möjlighet för det. Det finns 

svårigheter att veta vad som egentligen är verkligt då tittaren har fått för lite information 

för att kunna utgöra detta. På grund av den svårbedömda situationen i scenen så införlivas 

även Baudrillards teorier om simulation. Elliot själv reagerar stark på det han upptäcker, 

men då han själv vet hur det är att hacka någon så kan han vara fast i det tänket, vilket gör 

att han kan ha svårt att se verkligheten som den är. Troligtvis så hackar Tyrell aldrig Elliot 

då inget i de kommande avsnitten indikerar på det, men det ändrar inte Elliots egna 

perspektiv i sekvensen. 

Elliot hatar E-Corp men är samtidigt rädd för dem, nu när han väl mött någon som 

representerar dem enligt honom. Detta då han faktiskt aldrig har pratat med någon högt 

uppsatt i E-Corp förutom just Tyrell. E-Corp representeras här som stort, kraftfullt, men 

också personifierat på ett sätt som kanske inte stämmer överens med hela bilden då tittaren 

endast har en tydlig förankring till deras mänskliga sida via Tyrell som definitivt inte är 

representativ för hela E-Corp. 

Metonymin i monologen hänvisar till när han säger att han ska ”wipe everything”. I detta 

fall syftar han inte till att rensa som i att ta bort, eller radera, utan snarare förstöra. Han 

använder sig av borrar för att förstöra sin utrustning och mikrovågsugnen för att bränna 

sina sim-kort han hade i sina mobiler. Inom hackarkulturen kan detta troligtvis ses som ett 

vanligt uttryck då man ofta förstör sin utrustning för att inte bli upptäckt och straffad för 

det man har gjort. Därför används inte ett lika starkt ord som ”förstöra” i monologen. Här 
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vill han återigen endast komma åt information som med Krista och arbetar nu även 

intensivt på att inte bli upptäckt (Heineman, 2007:210).  

Här triggar Elliots tankar kring hackningen igång hans paranoia, vilket blir ett index. 

Samtidigt så agerar internetsidorna han besöker ikoner för deras respektive motsvarigheter 

i verkligheten. Det som ska föreställa Facebook ser inte exakt ut som Facebook, men det 

är tillräckligt likt för att vi ska göra kopplingen (Butler, 2002:343). Allt som Elliot finner 

på Tyrells profil symboliserar enkelhet och ett lyckligt liv, vilket Elliot också påpekar när 

han kallar det för perfekt. Elliot tycks veta att allt detta bara är ytligt och inte sant 

egentligen, samtidigt som han i andra situationer själv kan vara naiv över att allt han 

finner på internet inte definierar en hel personlighet. 

Hela den här sekvensen kan ses i samband med den första Matrix-filmen där Morpheus 

uttrycker att Neo har känt på sig att något inte stämmer i situationen han befinner sig i, det 

vill säga att han är en invånare i simulationen Matrix. Elliot känner på sig samma sak men 

han har ingen möjlighet att bekräfta sina misstankar till skillnad från Neo som får ett val 

och genom det får reda på sanningen om hans situation (Bryx, 2006:14–15).  

Denotation: Samtidigt som Elliot har sin monolog så sitter han framför datorn och hackar 

Tyrell. Scenen klipper fram och tillbaka mellan Elliot och hans datorskärm. Man ser en e-

mail sida som tillhör Tyrell och hans Facebooksida där positiva kommentarer från hans 

fru syns. Elliot ser en bild på Tyrell och hans fru Joanna som står ute i solen med palmer i 

bakgrunden samtidigt som de har små leenden på läpparna.  

Konnotation: Placeringen i de föregående bilderna är tajta. Vi ser Elliot i mitten av 

skärmen och en av hans dataskärmar till höger om hans huvud. Endast ett par hyllor och 

en lampa i rummets hörn syns i resten av bilden. Fokus läggs på det aktiva, vilket är 

hackningen. Samtidigt som Elliot utför hackningen och ser e-mailen och Tyrells profiler 

på sociala medier så klipps det fram och tillbaka mellan Elliot och skärmen, men aldrig på 

ett sådant sätt att man ser resten av rummet. Detta visar hur fokuserad Elliot själv är på det 

han gör och hur nödvändigt han upplever det att hacka Tyrell så fort som möjligt. Han är 

rädd för att inte veta. 

Här ses sociala medier som ytligt igen då Elliot tycker att allt är för perfekt för att vara 

sant. Han diskuterar i nyckelsekvens 1 om hur han tycker att sociala medier fejkar 

intimitet, vilket kan kopplas till att sociala medier alltid är positiva och glada vilket Elliot 

då ser rakt igenom då han tänker att verkligheten absolut inte kan existera på endast en 

sida av spektrumet. 
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Denotation: Elliot blir paranoid över den här upptäckten och ställer sig upp. Han 

misstänker att Tyrell lät sig själv bli hackad. Scenen klipper hektiskt fram och tillbaka från 

Elliot till hans datorutrustning när han drar ur kablar förstör moderkort. Elektronisk musik 

ljuder i bakgrunden. Han förstör dessutom sin mobils sim-kort i mikrovågsugnen. 

Konnotation: Med hjälp av musiken och de snabba klippningarna så känner tittaren av 

stressen som Elliot känner över att eventuellt ha blivit upptäckt och övervakad. När han 

sedan kollar på sitt familjefoto med sin mor så kan man jämföra den med bilden på Tyrell 

och Joanna som Elliot fann på hans profil. Det är en annan miljö, men de är också två och 

ler på bilden. Paranoian Elliot känner över situationen får honom att snorta ännu mer 

morfin. Han vill fly verkligheten och finna en simulation som lugnar honom. 

5.4 Nyckelsekvens 4: eps1.2_d3bug.mkv (Säsong 1, Avsnitt 3) 

Tidskod: 21.33-24.11 

Denotation: Sekvensen börjar med att Elliot sitter i Shaylas lägenhet. Lägenheten har vita 

väggar där ett par bilder hänger på väggarna. Rummet är fullt av möbler. Allt från fåtöljer, 

soffor, bord och några enstaka växter. Rummet lyses endast upp av tre lampor som 

placerade i olika hörn av rummet. I bilden liknar det en triangel. Elliot sitter på soffan 

längst till vänster i bild och bakom honom på väggen finns ett rött textilverk som verkar 

föreställa kala träd i en skog.  

Shayla håller på att kolla på några tidningar på bordet som hon prasslar mellan fingrarna. 

Elliot frågar om hon vill följa med på Gideons middag som hans flickvän. Shayla blir 

förvånad och en aning arg över frågan. Elliot säger att han behöver henne då han inte är 

bra på sociala situationer. Shayla säger att det är något allvarligt fel med Elliot då han 

ställde den frågan till henne. Shayla säger att Elliot egentligen inte känner henne alls.  

Konnotation: I denna scen kan vi se samma slags kamerateknik som användes i scenen 

mellan Krista och Elliot i nyckelsekvens 1. Elliot till vänster och den andra personen, i 

detta fall Shayla, i mitten av bilden. Detta etablerar lägenheten och platsen som Shayla bor 

på, vilket Elliot troligtvis inte lagt märke till alls då han inte brukar lägga vikt på sånt. 

Men man kan se en hel del personlighet i rummet. Shayla äger många saker med mönster 

och på väggen hänger ett textilverk i rött som vi får reda på är gjort av henne. Det skapas 

en kort konfrontation mellan de båda då Elliot frågar om Shayla vill bli hans flickvän. 

Denotation: Elliot börjar föra en inre monolog samtidigt som Shaylas röst tonas bort: 
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” Of course, I know Shayla. I hacked her e-mail as soon as she moved in. With a simple 

phishing scam, I owned her password pretty easily.” 

Shayla avbryter hans tankar och säger att hon pratar om den riktiga henne. Det man inte 

ser på internet.  

Konnotation: Här märker man tydligt hur Elliot har fastnat i en simulation skapad av 

hans egna hackning av folk. Han upplever den information han får tag på via hackningen 

som hela sanningen om personen, men Shayla bevisar att han inte vet allt om henne även 

fast han har sett vad hon har lagt upp på internet, även om hon är omedveten om att Elliot 

har hackat henne. Åter igen representeras media som något ytligt och inte hundra procent 

representativt av personen som har en profil eller information där. Det finns en mer 

komplicerad person bakom det som läggs ut. Skillnaden här blir också att Elliot låter sig 

bli avbruten av Shayla medan han med andra oftast går in i en monolog utan att höra vad 

som sägs till honom. 

5.5 Nyckelsekvens 5: eps1.4_3xpl0its.wmv (Säsong 1, Avsnitt 5) 

Tidskod: 09.47-16.46 

Denotation: Mr. Robot, Mobley och Romero som är en del av fsociety försöker ta Elliot 

förbi säkerheten i Steel Mountain för att förstöra data som E-Corp förvarar på deras 

servrar. De lyckas lura en anställd till att ta Elliot på en guidad tur genom att göra en falsk 

Wikipedia-sida till Elliot. Därefter försöker de bli av med Bill som den anställde heter. 

Mr. Robot talar om för Elliot att han vet om hur det känns att bli förminskad. Elliot talar 

om att Bill inte är någonting för någon och att han kan hämta någon som betyder något 

istället för att slösa hans tid. Bill ser sorgsen ut och ger med sig, varpå han kontaktar en 

överordnande. 

Konnotation: Med hjälp av internet lyckas Mobley skapa en simulation kring Elliot när 

han skapar en falsk Wikipedia-sida åt honom. Denna simulation påverkar endast de 

ovetande vilket då är de anställda på Steel Mountain. De lever i en hyperverklighet, vilket 

är precis vad fsociety har planerat. I sekvensen syns det tydligt hur lätt det är att förvränga 

verkligheten och lura in någon i en simulation. Även tittaren kan enkelt luras in i en 

simulation i den påhittade verkligheten i serien genom att inte få någon förklaring till det 

som skapar en simulation. Det är endast på grund av att vi ser en bild tidigare i avsnittet 

där Mobley sitter och skapar Wikipedia-sidan som vi kan se förbi den skapade 

hyperverkligheten. Här sätter kontexten en väldigt viktig grund för att man ska kunna 
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förstå vad som simuleras. Representationen av media blir här att den absolut inte är 

tillförlitlig i alla sammanhang vilket är en viktig poäng överlag i Mr. Robot. 

Här kan man också se kopplingen till det semiotiska tecknet som är index, där det 

betecknade skapar ett betecknande (Butler, 2002:343–344). I skapandet av Wikipedia-

sidan har Mobley skapat ett index som indikerar att Elliot är en framgångsrik 

teknikmiljardär, vilket han egentligen inte är. 

Denotation: Scenen klipper till en bild på Bills Facebooksida och de visar sig att de redan 

kollat igenom hans sociala medier för att komma åt hans svagheter. De enda bilderna han 

har är på sig själv och hans katter vilket Elliot ser som att han är ensam. Den resterande 

gruppen utanför Steel Mountain är beredda på att Wendy ska komma och hjälpa Elliot. 

Samtidigt har de uppe hennes Facebookprofil och kollar igenom bilderna och information 

där. Bilder på Wendy med sin gravida fru syns och Romero talar om att de planerar att 

skicka ett sms till henne när hon väl dyker upp där det står att hennes fru har börjat få 

värkar. Men istället för Wendy så dyker Trudy Davis upp som Elliot tittar förvånat på och 

tappar fattningen. Hon säger åt Bill att han kan gå och börjar leda Elliot mot utgången 

även fast han ber om att få träffa Wendy. De andra letar desperat efter information och 

finner ett inlägg som visar att Wendys barn precis har fötts och att hon är på plats och 

klipper navelsträngen. Det klipps till Trudy och Elliot igen, hon får ett sms samtidigt som 

hissdörren de står vid öppnar sig. Hon blir genast väldigt tyst samtidigt som hon läser 

sms:et och kort därefter säger hon att hon måste gå. Stressat går hon genom korridoren, 

stannar och stödjer sig mot väggen. I bilen utanför frågar Romero Mobley vad han gjorde. 

Mobley svarar att han fejkade sms från hennes man som var: ”Försökte ringa, kom inte 

fram, jag är på sjukhuset, det vi alltid varit rädda för”.  

Konnotation: Det är redan etablerat att de anställda befinner sig i en konstruerad 

hyperverklighet, men det betyder inte att Elliot och de andra från fsociety inte gör det 

också. Under hela sekvensen försöker de använda media för att ta sig längre in i Steel 

Mountain. De får tunnelseende just på grund av att de tar de sociala medier som någon 

slags absolut sanning och att sådant som inte existerar där inte finns. Den bubblas spräcks 

när de inser att Wendy inte är på plats och de får någon helt annan anställd som är mycket 

strängare än Bill och inte har lika lätt att fastna för den hyperverklighet de försöker 

upprätthålla. Precis då Wendy lägger upp inlägget så inser Elliot och de andra att de själva 

också har snårat in sig i en hyperverklighet. Svårigheten med att navigera media för båda 

parterna i denna sekvens visar på att den sanna verkligheten kan vara svår att uppfatta för 

alla inblandade och inte bara de som försöker manipulera den utan också de som lever 
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under den konstanta sociala mediebubblan. Media representeras här som något negativt 

för alla, även fast den använts för positiva följder bara någon minut tidigare. 

5.6 Nyckelsekvens 6: eps1.7_wh1ter0se.m4v (Säsong 2, Avsnitt 8) 

Tidskod: 40.00–42.41 

Denotation: Elliot inser att Darlene är hans syster och bestämmer sig därför att hacka sig 

själv för att se vad mer som han har glömt eller förträngt. Han söker på sitt namn via alla 

möjliga sajter där sociala medier också är inblandade. Han inser dock att han troligtvis 

finns i sin egna skivsamling där han sparar ner varje persons data i varsin skiva. När Elliot 

bläddrar bland skivorna så ser han att den allra första skivan är blank, utan någon skriven 

text som de andra. Han lyckas öppna skivan och finner massa familjebilder med honom 

själv och Mr. Robot. Elliot bläddrar frenetiskt mellan bilderna och inser att Mr. Robot 

egentligen är hans bortgångna far. Han letar fram familjeporträttet som han har i sin hylla 

och tittar på den igen. Nu ser han att tillsammans med honom och hans mor så står Mr. 

Robot där. Ett ljudligt knackande hörs på dörren och Elliot skyndar sig att öppna den. Det 

är Mr. Robot. 

” I think we should talk”, säger han till Elliot och scenen tar slut. 

Konnotation: Här ligger simulationen i Mr. Robot som tydligast. Hela serien har på olika 

sätt tacklat ämnen om olika typer av simulationer. Vi ser Elliot som har paranoia och 

befinner sig i hyperverkligheten skapad av sin hackning, men även den mentala väggen 

han har stoppat upp för att blockera sina egna minnen är en simulation skapad av och för 

han själv. Det visar sig att Mr. Robot är hans andra personlighet som föreställer hans döda 

far. Elliot var alltid ledaren för fsociety även fast han själv inte var medveten om det. Det 

är först i denna punkt i serien och den sista scenen i detta avsnitt som seriens äkta 

verklighet gör sig till känna. Allt föregående har varit en simulation och hyperverklighet i 

högsta grad. Med hjälp av de sparade bilderna lyckades Elliot komma till botten av 

problemet av sin minnesförlust så den nyanserade bilden av media som serien har 

förmedlat är fortfarande just det. Medieanvändningen är komplicerad, positiv, negativ och 

allt där emellan, även fast Elliot själv inte insett det förrän just i denna sekvens. 

Här finns en parallell att dra mellan Mr. Robot och Elliots far på bilderna då även Mr. 

Robot själv blir ett ikoniskt tecken då han föreställer något fast inte exakt på det sättet det 

egentligen är eftersom han är en del av Elliot och därmed en annan identitet. 
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5.7 Nyckelsekvens 7: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, Avsnitt 10) 

Tidskod: 13.50-17.22 

Denotation: Elliot står i en tom hiss. När den öppnas så väller ljudet av mängder av 

diskussioner in. Hackattacken som fsociety planerat har nu fullbordats och hela E-Corp är 

i kris. 

“Why did Tyrell let this happen? He was with me. I told him the whole plan. 

He was going to stop it. A simple program a worm that can make data unreadable. 

Malware that took Darlene maybe two hours to code. Is that really all it takes to kill the 

world? Shouldn't I be enjoying this? Why am I even looking for Tyrell? Isn't this what we 

wanted? So, this is what a revolution looks like. People in expensive clothing running 

around? Not how I pictured it.” 

 

Konnotation: Elliot använder uttrycket ”kill the world” där ordet ”kill” ses som en 

metafor för hackerattacken. Hela händelsen är inte fullt så hemsk, men med det ordet 

uttrycker Elliot ändå vilka konsekvenser som hackerattacken har i världen de lever i. 

 

Denotation: Han går förbi de olika kontoren på E-Corp medan han letar efter Tyrell. 

Nyheterna på en tv han passerar visar att hela världen har uppmärksammat händelsen. 

Plötsligt spelar nyheterna upp ett videoklipp från fsociety, där de går ut med att de låg 

bakom attacken. Personen som verkar vara Darlene bakom fsociety-masken säger detta i 

klippet: 

 

“Evil Corp. We have delivered on our promise as expected. The people of the world who 

have been enslaved by you have been freed. Your financial data has been destroyed…. We 

hope, as a new society rises from the ashes, that you will forge a better world… And while 

you do that, remember to repeat these words. We are fsociety. We are finally free! We are 

finally awake!” 

 

Samtidigt som videoklippet visas så ser man hur Darlene, resten av fsociety samt Angela 

och personalen på Allsafe kollar på den. På Times Square står en hel folkmassa med 

fsociety-masker på sig och tittar på klippet. När den sista meningen har yttrats så jublar 

alla på torget. 
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Konnotation: Här ser vi åter igen en representation av E-Corp. Det ”vanliga” folket 

motsätter sig dem, medan de andra arbetarna i teko-ekonomin ser detta som världens 

undergång. Fsociety-maskerna visar tydligt vem folket stödjer, men det går inte att 

utesluta att alla på Times Square tillhör grunge-ekonomin. Förmodligen finns det många 

tillhörande tekno-ekonomin på torget men svårigheterna att bekräfta det är för stora. 

Folkmassan i denna scen blir dessutom en metonymi för motståndet riktat mot E-Corp. 

Det visar inte upp alla som motsätter sig företaget. Trots det är ett helt torg med 

människor en bra representativ bild av deras följe. 

 

5.8 Nyckelsekvens 8: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, Avsnitt 10) 

Tidskod: 36.44–41.01 

Denotation: Angela befinner sig på ett E-Corp sammanträde där alla bär kostymer och 

klänningar i svart. Ekväggar och marmorpelare syns i rummet som går i en brun ton, med 

små lampor som lyser upp omgivningen i varje hörn. Hon står med korsade armar och 

kollar på nyhetssändningen. Price kommer fram till henne och upptäcker att hon köpt nya 

skor som han bad henne att göra. Hon frågar varför han är så självsäker trots 

hackerattacken som just har inträffat. Han svarar att det inte gör något då det är människor 

som skapat detta kaos och att han detta inte är något problem då han har ett av de största 

konglomeraten i världen som stödjer honom. 

Konnotation: Price blir likt Tyrell i nyckelsekvens 2 en metonymi för E-Corp. Det han 

säger och gör blir en slags representation av företaget då han är en högt uppsatt chef och 

talesperson för dem i stort. Då Tyrell inte längre jobbar på företaget vid det här laget så 

har vi en tydlig ersättare i Price. Här lägger han även det ”vanliga” folket under sig då han 

anser att med ett av världens största konglomerat i ryggen så är hackerattacken obetydlig. 

Här kan man fortsatt se koppling mellan tekno- och grunge fast det är första gången någon 

tydligt påpekar att den andra är överlägsen eller underlägsen den andra. 

Hela hackerattacken har många kopplingar till hacktivismen som Heineman diskuterar i 

sin text. Det diskuteras att en del av charmen med hacktivismen är att det är så svårt att 

fullborda. Många utövar hacktivism endast för utmaningen i det hela, men även för att 

göra en poäng av deras politiska synpunkter (Heineman, 2007:80). I nyckelsekvens 8 

förklarar Elliot att det tog två timmar för Darlene att sätta ihop koden, fast de hade många 

säkerhetsproblem att ta sig förbi på vägen dit. Fsociety utförde dock hackerattacken på 

grund av att de ville förändra systemet och inte endast för utmaningen. 
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Denotation: Angela frågar även varför Price valde att ge henne jobb på företaget. Han 

svarar att det är för att hon är ung och djärv som är exakt vad E-Corp behöver. Angela tror 

inte på hans ord. En anställd kallar upp Price för att tala. När de vänder sig om för att gå 

ser Angela ett porträtt föreställande E-Corp chefen hon såg ta livet av sig. Hon säger att 

hon nog förmodligen aldrig kommer att bli av med den mentala bilden av händelsen. Price 

säger: 

“Between you and me, I was glad he killed himself. He was not a very good person…, he 

was weak. His instincts left a lot to be desired. Oh, I despise people like that. In fact, I felt 

the world was a little better off knowing he wasn't in it anymore. Uh, I believe even his 

family will benefit from this, in the long run.” 

Angela ser förfärad ut när Price säger detta. Han lämnar henne för att tala inför de E-Corp 

anställda som är på plats. Han står uppe på en balkong och tittar ner över de andra 

anställda där ett stort E som representerar företaget syns mitt på golvet nedanför. 

Konnotation: Price visar en annan sida av sig själv än tidigare, vilket också säger mycket 

om E-Corps representation i serien. Han är en uppsatt chef i företaget så som Tyrell var 

tidigare och de båda representeras som ”onda” och i Tyrells fall som en väldigt ostabil 

person. Han visar sin känslokalla sida, vilket ger en bekräftelse på att de högt uppsatta 

cheferna på E-Corp är ”ondskefulla” i den bemärkelse som Elliot föreställer sig dem i 

början av serien. 

Iscensättningen säger också mycket om Price när han ställer sig för att tala till sina 

anställda som är på mötet. Man ser honom stå över dem på balkongen, med kameran 

bakom ryggen på honom. Det visar att han har möjligheten att utöva makt över de under 

honom, med företagets ”E” på golvet får man även ett ikoniskt tecken med i bild för att 

ytterligare stärka synen på att detta företag inte är välvilliga i slutändan. 

 

5.9 Nyckelsekvens 9: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, Avsnitt 10) 

Tidskod: 42.07–48.11 

Denotation: Scenen börjar med folket som protesterar mot E-Corp på Times Square. De 

går med plakat, där många är prydda med f-societies masker. Mitt ibland folkmassan 

dyker Elliot och Mr. Robot upp. Elliot frågar Mr. Robot om vad han har gjort med Tyrell 

som efter hackerattacken har försvunnit. Mr. Robot blir arg och trycker upp Elliot mot en 

vägg och talar om hur less han är på att Elliot gör motstånd mot honom. Elliot ser plötsligt 
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sig själv som ung och sin mor bakom Mr. Robot. Han säger åt dem att de inte är verkliga 

vilket får Mr. Robot att svara: 

” 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. Mind-altering 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.” 

 

Konnotation: Denna sekvens fungerar som ett avslut då den första nyckelsekvensen med 

Krista är en inledning. Allt Mr. Robot diskuterar är den största simulationen någonsin som 

han menar att vi alla lever i. Enligt honom så spelar det ingen roll vad som är verkligt eller 

inte längre då den äkta verkligheten har försvunnit för länge sedan. Detta uttal stödjs av 

Baudrillards teori om hyperverkligheten som säger att det är svårt för någon att urskilja 

var gränserna mellan verkligheterna går (Baudrillard, 1994:2–3). Här är det Mr. Robots 

syn på media som representeras för första gången, vilket i förlängningen blir Elliots syn på 

media då de är en och samma person. Här uttrycker han också tydligt att han anser att 

sociala medier är isolerade bubblor som kontrolleras in i minsta detalj genom att man 

lägger ut det man vill att folk ska se om en själv. 

 

Denotation: Folkmassan ropar “fsociety” gång på gång medan Elliot vädjar om att få vara 

ensam och stänger sina ögon. Plötsligt tystnar allting och Elliot öppnar ögonen igen. Han 

tittar nu förvånat över ett Times Square som är helt tomt. Han vandrar ut mitt på torget 

och ser en skärm som projekterar stranden som syntes på hans familjefoto. Han och hans 

föräldrar dyker upp där och Mr. Robot talar om att Elliot inte vill vara ensam och 

påminner honom om hur det kändes innan. Han menar att de finns i hans huvud för att han 

inte ska behöva vara just ensam. Mr. Robot säger att Elliot ska göra som han säger och ber 

honom att ta sig hem där han ska njuta av kaoset de skapat med hackerattacken. Elliot gör 

precis det. Han är hemma och tittar på alla nyhetssändningar, fsocietyklipp och 

folkprotester som dragits igång på grund av vad de gjorde. Någon knackar på Elliots dörr 

han går fram och öppnar den varefter scenen tar slut. 

 

Konnotation: Tittaren kan inte heller urskilja vad som är verkligt eller inte när hela 

folkmassan på Times Square plötsligt försvinner. Det går inte att ta reda på om de 
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verkligen stod där eller om allt det var i Elliots huvud. Tittaren försätts på så vis in i en 

egen simulation för att situationen Elliot befinner sig i lättare ska förstås. 

6. Slutdiskussion 

Studien har undersökt hur media samt företaget E-Corp har representerats och kommit 

fram till flera intressanta resultat. I Mr. Robot är den mest prominenta kulturen den som 

hackare involveras i. I stort sätt alla huvudkaraktärer i serien kan hacka och tillhör någon 

typ av grupp som samtidigt kan ses som en kultur. Elliot och Darlene i fsociety samt Price 

och Tyrell i E-Corp är tydliga exempel på dessa kulturella indelningar i serien. En 

nyhetssändning har troligtvis två helt olika meningar för de båda parterna i serien. När Mr. 

Robot undersöks kan man se samma slags kontrast mellan de som jobbar på E-Corp 

kontra de som säljer droger på gatorna som Shayla gör i serien och andra karaktärers 

”lägre” yrkesnivåer. Här blir det lite annorlunda än i Blade Runner då Elliot jobbar på 

Allsafe som troligtvis ger honom ganska bra betalt, men inte tillräckligt för att ha råd till 

en finare lägenhet. Fast just den aspekten kan bero på andra anledningar än Elliots 

ekonomi. Trots det ser man här en tydlig kontrast mellan de som tillhör tekno-ekonomin 

och de som tillhör grunge-ekonomi. Elliot uttrycker sig aldrig själv om vilken av dessa två 

han anser sig tillhöra, men i grova drag så är han någonstans där emellan då han försöker 

ta sig undan E-Corp och störta dem samtidigt som han ändå har kompetensen och 

erfarenheterna som behövs för att tillhöra den tekno-ekonomiska klassen.  

I stora drag så förekommer inte övervakningskänslor och paranoia i samband med E-Corp. 

Det är endast Elliot som upplever dessa känslor och det är bevisat att han har svårigheter 

med paranoia redan innan serien tar sin början.  

 

Media representeras som något som både bidrar och förstör. Elliot använder sig av det för 

att kunna hacka och lära känna folk, medan han själv anser att sociala medier blir en 

isolerad bubbla där personers riktiga jag aldrig kommer upp till ytan. Media beskrivs 

oftast som ytlig och osann och att hackning är det bästa sättet att se verkligheten bakom 

på. Serien tycks spegla ett samhälle som är nästintill identisk till vår verklighet. Samtidigt 

som media speglar en verklighet i sig så är det också en representation av ett ting, en 

rörelse, ett moln av teknologi som människan använder sig av dagligen. Elliot är oftast 

fast i sin egen simulation, då han anser att det han lyckas hacka fram om människor är 

hela sanningen. Men i en scen talar Shayla om för honom att allt om en människa inte 

finns på internet, hur mycket man än hackar. Där bryts hyperverkligheten och Elliot får se 

den äkta verkligheten för en stund. Elliot själv befinner sig i en egen skapad simulation 
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under hela seriens gång då Mr. Robot är en av hans personligheter och dessutom har han 

förträngt sina minnen av Darlene som är hans syster. 

 

En annan slutsats är att den vanliga anställde på E-Corp aldrig framställs som maktgalen 

eller illvillig på något sätt även om Elliot hela tiden kopplar ihop hela företaget med 

ondska. Det är istället de med maktposition som är de verkligt onda i seriens 

framställning. Tyrells begär av att utöva makt får honom att tappa fattningen och förlora 

sitt jobb samt sätta hela sin levnadssituation på spel medan Price ser ner på folk som inte 

stödjer företaget och tydligt visar avsky för en annan chef på företaget som nyligen tagit 

självmord. Denna ”ondska” döljer de båda oftast bakom en fasad som i många fall är lätt 

att genomskåda. Jag själv hade önskat att det hade synts en tydligare representation av de 

anställda på företaget eftersom det hade gett en mer nyanserad och intressant bild av 

företaget. Men då det finns två säsonger utöver denna så hade det kanske varit en mer 

intressantare slutsats i en egen studie. 
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8. Bilagor 

8.1 Nyckelsekvenser och motivering 

Nedan följer vilka nyckelsekvenser som används i studien. Scenerna varierar, ibland 

drastiskt i längd så det skrivs ut hur lång sekvensen är, vad som händer i scenen, men även 

övriga noteringar om det är nödvändigt: 

 

Sekvens 1: eps1.0_hellofriend.mov (säsong 1, Avsnitt 1) 

Tidskod: 10.16-14.36 

Beskrivning av sekvens: 

Elliot pratar med sin psykolog, Krista, om hans tankar. Elliot tänker på vad han tycker om 

Krista och hans egna tankar kring samhället, medan deras diskussion fortskrider. (Mer 

detaljerad beskrivning i analysen). 

Motivering av sekvens: 

Denna sekvens används i undersökningen för att den säger väldigt mycket om Elliots 

tankar kring media, men vi får också se hur han själv använder sina hackerkunskaper för 

att ta sig in på platser på internet som han inte borde ha tillgång till. Detta för att han alltid 

hackar personer han träffar, oavsett om han vill dem gott eller ont. Det har blivit något av 

en ritual för honom som han använder sig av och baserar sin människosyn på. Därför är 

det en väldigt viktig sekvens för analysen. 

Sekvens 2: eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg (säsong 1, avsnitt 2) 

Tidskod: 00.43-05.25 
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Beskrivning av sekvens: 

Elliot befinner sig på ett konferensrum med Tyrell Wellick, som är tech-vd för E-Corp, 

och 11 jurister. Elliot togs till konferensrummet mot sin vilja. Tyrell hälsar på Elliot med 

en allvarlig uppsyn. Han erbjuder Elliot ett jobb på E-Corp som ledare för deras IT-

säkerhet. Elliot tackar nej, Tyrell blir besviken och en aning arg. Han går till andra sidan 

rummet där han tittar ut genom ett fönster. 

Motivering av sekvens: 

Tyrell har en väldigt viktig position i E-Corp vilket gör att han kan ses som en av 

personerna som personifierar företaget i tv-serien. Även om han senare i tv-serien kommer 

att förlora sin position och till slut få sparken från E-Corp så är han här i en maktposition. 

Tyrell försöker vara vänlig med sitt erbjudande men verkar istället hotfull mot Elliot och 

det är intressant att undersöka hur dynamiken mellan Elliot och Tyrell ser ut i början av 

tv-serien jämfört med längre fram i den. 

Sekvens 3: eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg (säsong 1, avsnitt 2) 

Tidskod: 07.50-10.15 

Beskrivning av sekvens: 

Elliot tar morfin för att lugna ner sig själv efter mötet med Tyrell i den tidigare sekvensen. 

Han bestämmer sig för att hacka Tyrell som han har gjort med alla andra han träffat. Han 

påpekar hur lätt det är att hacka E-Corps servrar då de inte uppdaterat sin hårdvara sen 

långt tillbaka. Tyrells Facebooksida visar på ett perfekt liv, enligt Elliot, men det enda 

tittaren ser är en sida med tre stycken positiva kommentarer från hans fru Joanna. Sedan 

ser Elliot en bild på Tyrell och Joanna där de står med små leenden och tittar in i kameran. 

Elliot blir därefter paranoid för att det var för enkelt och tror att Tyrell lät sig själv bli 

hackad. Han rensar ut alla komponenter ur sin dator och förstör dem för att undvika att bli 

spårad. Efter det tar han ännu mer morfin i ett försök att må bättre. 

Motivering av sekvens: 

I den här sekvensen ser vi återigen makten som Tyrell har över Elliot bara efter att de 

träffats tre gånger innan. Elliot är rädd för honom på ett sätt han inte varit rädd för någon 

han har hackat tidigare, utifrån den informationen man har som tittare. Paranoian sätts i 

gång och Elliot känner sig plötsligt övervakad igen. Sekvensen är vald för att göra en 

fortsatt analys av Tyrell och Elliot och hur övervakningen trappas upp i koppling till E-

Corp. 

Sekvens 4: eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg (säsong 1, avsnitt 2) 

Tidskod: 11.37-14.25 

Beskrivning av sekvens: 
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Elliot får se propagandavideon som fsociety släppt för första gången. Den talar om E-Corp 

i dålig dager. De talar om hur företaget utnyttjar de fattiga, hur de korrumperar regeringar 

och hur de mörklägger mord på oskyldiga medborgare endast för att tjäna pengar. De 

kräver att E-Corp ska släppa folket fritt från deras olagliga skuldfällor, lägga ner sitt 

företag och donera tillgångarna till välgörenhet. Folket har enligt fsociety inget fri val 

förrän E-Corp utrotas. 

Motivering av sekvens: 

Här får man se många åsikter om E-Corp från hackarna som kallar sig fsociety. Detta är en 

del av representationen som tv-serien gör av företaget så det är en viktig scen att 

analysera. Dessutom kommer den här analysen även ta upp fler gånger som andra 

karaktärer diskuterar E-Corp som konglomerat under seriens gång. Denna scen fungerar 

som en bas för att diskutera allmänhetens uppfattning av E-Corp samtidigt som de 

porträtteras som vilket vanligt företag som helst i reklamfilmerna. 

Sekvens 5: eps1.2_d3bug.mkv (Säsong 1, Avsnitt 3) 

Tidskod: 21.33-24.11 

Beskrivning av sekvens: 

Elliot pratar med Shayla, hans vän och granne, och frågar om hon vill följa med honom 

som hans flickvän på en middag. Hon blir arg på Elliot och säger att han egentligen inte 

känner henne. Elliot tänker att han visst vet hur hon är eftersom han har hackat henne. 

Shayla avbryter hans tankar och säger att hon inte menar det som man hittar på nätet utan 

den riktiga hon. Shayla visar Elliot upp hennes textilkonst. 

Motivering av sekvens: 

Sekvensen anses vara viktig för studerandet av medians plats i tv-seriens värld då vi ser att 

Elliots vana av att hacka folk gör att han tror att han vet allt om personen han hackat. Men 

sanningen i detta fall är att människor inte lägger upp hela sina liv ute på internet eller sina 

sociala medier. Sekvensen visar med andra ord hur stor plats media tar i världen, men 

samtidigt att det finns mer bakom allt det. 

Sekvens 6: eps1.4_3xpl0its.wmv (Säsong 1, Avsnitt 5) 

Tidskod: 09.47-16.46 

Beskrivning av sekvens: 

Mr. Robot, Mobley och Romero försöker ta Elliot förbi säkerheten i Steel Mountain för att 

förstöra data som E-Corp förvarar på deras servrar. De lyckas lura en anställd till att ta 

Elliot på en guidad tur genom att göra en falsk Wikipedia-sida till Elliot. Därefter försöker 

de bli av med Bill som den anställde heter. Detta genom att ha undersökt hans sociala 

medier och listat ut vad som är hans svaghet. Bill känner sig ensam i sitt liv och Elliot 



 

39 

 

använder nedsättande ord för att få Bill till gränsen av tårar. Under hela sekvensen 

används sociala medier och ritningar på internet för att försöka ta gruppen genom 

säkerheten ända tills Tyrell plötsligt dyker upp. 

Motivering av sekvens: 

Jämfört med den tidigare sekvensen med Shayla så visar den här sekvensen hur sociala 

medier används för att ta reda på information om folk så att det ska gå lättare att 

manipulera dem. Dessutom får man se hur lätt det är att göra en falsk Wikipediasida vilket 

visar på att det är viktigt att granska källor, men också hur lätt det är att förfalska en hel 

identitet eller information om en person utan att någon skulle lägga märke till det. Det 

mesta av den här sekvensen går inte ut på hackning utan det går ut på att använda medier 

för manipulation av information. 

Sekvens 7: eps1.7_wh1ter0se.m4v (Säsong 2, Avsnitt 8) 

Tidskod: 40.00–42.41 

Beskrivning av sekvens: 

Elliot har precis insett att Darlene är hans syster som han glömt bort helt och hållet. Han 

ifrågasätter sin identitet och bestämmer sig för att hacka sig själv. Fast han lyckas inte 

finna någonting. Sedan hittar han en skiva där han ser massa bilder från sin barndom. Det 

verkar som att Mr. Robot är hans far. Sedan knackar det på dörren. Mr. Robot står där och 

säger att de måste prata. Avsnittet tar slut. 

Motivering av sekvens: 

I den här sekvensen ser vi Elliot leta efter sanningar om sig själv då han upptäckt att det 

finns mycket han har glömt bort. Svaret finns i en cd-skiva där bilder visar honom med sin 

far. Media har under hela tv-seriens gång använts för att leda handlingen framåt, och nu 

hjälper det också huvudkaraktären att få en viktig insikt om sitt egna liv. 

Sekvens 8: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, Avsnitt 10) 

Tidskod: 13.50-17.22 

Beskrivning av sekvens: 

Fsocieties planerade hackerattack har fullbordats, vilket innebär att folkets skulder till E-

Corp inte existerar längre. Elliot tar sig igenom ett kaosartat E-Corp. Nyhetssändningar 

visar Obama och andra viktiga politiker på väg till möten om hackerattacken. Fsociety tar 

på sig ansvaret för attacken. Deras sändning visas på Times Square där hundratals 

människor står med fsocietymasker på sig. Folket jublar. E-corp och de Allsafe-anställda 

är skräckslagna. 

Motivering av sekvens: 
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Den här sekvensen visar insidan av E-Corp och samtidigt också väldigt tydligt hur de 

anställda är. Man får se deras känslor och rädsla kring hackerattacken som kan ödelägga 

dem och även om sekvensen inte visar någon riktigt uppsatt i företaget så får vi se hur de 

anställda på företaget representeras. 

Sekvens 9: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, Avsnitt 10) 

Tidskod: 36.44–41.01 

Beskrivning av sekvens: 

Angela ser en nyhetssändning om protesterna kring hackerattacken. Hon befinner sig på 

E-Corps möte som de ska ha på grund av hackerattacken och för att stärka moralen igen. 

Price dyker upp och är glad att Angela ändrade sig om att komma på mötet. Angela frågar 

Price varför han är så självsäker. Price säger att händelser som hackerattacken inte känns 

nödvändiga att stressa upp sig över då man har det största konglomeratet i världen bakom 

sig. Hon undrar därefter varför hon har blivit vald till att jobba på E-Corp. Angela och 

Price ser en tavla föreställande E-Corp chefen som tog livet av sig mitt framför hennes 

ögon. Price säger att han är glad att han tog livet av sig själv. För att han inte var en bra 

person och svag. Price tycker att världen blev lite bättre efter att Plouffe tog självmord. 

Price visar ingen empati för det som har skett och ställer sig för att tala med de anställda 

från E-Corp som är samlade. Han börjar med att tillägna en tyst minut till Plouffe som han 

nyss talat illa om. Price är placerad uppe på en balkong och tittar ner på de anställda och 

ett stort E syns på golvet nedanför. 

Motivering av sekvens: 

En sekvens som är väldigt nära slutet av säsongen, men ändå viktig för det är här vi för 

första gången får en tydlig uppfattning om hur Price är som person och chef för E-Corp. 

Hänsynslös, empatilös och inte alls rädd över att företaget ska gå under. Man får en sista 

glimt på hur ledningen i E-Corp är vilket ger en tydlig kontrast till hur de anställda 

representerades i en av de tidigare sekvenserna. 

Sekvens 10: eps1.9_zer0-day.avi (Säsong 1, Avsnitt 10) 

Tidskod: 42.07–48.11 

Beskrivning av sekvens: 

Protesterna på Times Square pågår för fullt och Elliot befinner sig mitt i den tillsammans 

med Mr. Robot som han har fått reda på bara är en synvilla och en andra personlighet till 

honom själv. Elliot är den som ligger bakom hackerattacken. Det var han som startade 

fsociety till att börja med. Elliot är säker på att Mr. Robot mördade Tyrell som nu är 

mystiskt försvunnen. Mr. Robot trycker upp Elliot mot en väg och säger att han ska vara 

tyst. Elliot ber sin låtsaskompis om hjälp, men Mr. Robot talar om att ”de inte kan hjälpa 
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oss” vilket verkar syfta på tittarna av tv-serien. Elliot lyckas inte bli av med sina 

vanföreställningar och ger upp. Han tar sig hem och tittar på nyhetssändningar där poliser 

försöker stoppa protester utan framgång, hur ekonomin sjunker drastiskt, viktiga politiker 

som samtalar om attacken. Sen knackar det på Elliots dörr. Elliot öppnar dörren och allt 

det klipps till svart. Säsongen är slut. 

Motivering av sekvens: 

Den här sekvensen är ett hopkok av allt som den första serien av Mr. Robot har handlat 

om. Det talas om medier och hur människan inte har levt i en riktig verklighet på väldigt 

länge, enligt Mr. Robot. Då detta är de sista minuterna av säsongen så är det en väldigt 

lämplig sammanfattning av hela tv-serien fram till denna punkt. 

 


