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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar den synliga och 
fullständiga kameraövervakningens disciplinerande inverkan på de människor som övervakas. 
Till detta ändamål har vi använt oss av inspelat material ifrån tv-serien Big Brother, som 
kännetecknas av just denna typ av övervakning. Dessutom har en öppen intervju genomförts 
med en av deltagarna i programmet, för att få tillgång till även deras perspektiv. För att kunna 
ta reda på vad som påverkade effekten, har symptom för hög respektive låg inverkan 
formulerats mot bakgrund av teorin och reflektioner ifrån intervjun. Med hjälp av våra 
teoretiska utgångspunkter genomförs sedan analysen i form av en genomgång av materialet. I 
denna visar vi sedan att den disciplinerande inverkan övervakning har på beteendet motverkas 
i de situationer då den är fullständig, därmed hamnar disciplinen på en relativt låg nivå i Big 
Brother, trots övervakningens omfattning. 
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Abstract

The purpose of this essay is to explain which factors influence the disciplinary effect of 
visible constant surveillance on the people under surveillance. In order to do this we have 
used recorded video from a tv-show called Big Brother, which is characterized by this kind of 
surveillance. In addition, an open-ended interview was performed with one of the participants 
from the show. We have, based on a number of theoretical assumptions, as well as reflections 
from the interview, precisely defined expected symptoms of the participants, that would 
indicate when the disciplinary effect was low respectively high. Our observations and analysis 
allows us to conclude that the disciplinary effect of surveillance in many situations is 
counteracted when surveillance is constant, leading to relatively low levels of disciplinary 
effect in Big Brother.
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1. Bakgrund

Både diskussionen kring, och förekomsten av kameraövervakning har tilltagit i det svenska, 

och i många andra samhällen under det senaste decenniet. Såväl offentliga organisationer, 

företag, och privatpersoner införskaffar övervakningskameror i allt större utsträckning. 

Förespråkare för en utvidgad övervakning lyfter ofta fram dess allmänna möjligheter att 

motverka brottslighet. Man tänker sig att den kan verka i ett avskräckande och förebyggande 

syfte, och vid de fall där brott faktiskt begås, skall finnas tillgänglig som en stark källa till 

bevismaterial vid en eventuell rättegång. 

Vi tror att de allra flesta skulle hålla med oss om att alla typer av samhällen har någon form 

och grad av kontroll gentemot sina egna medborgare, och om så inte vore fallet skulle man 

som medborgare inte behöva oroa sig för konsekvenserna av brottsliga handlingar. Samtidigt

finns det en i allra högsta grad befogad rädsla för effekter av en alltför stark sådan kontroll. 

George Orwells skrämmande framtidsskildring ”1984” (Orwell 1949) är ett belysande 

exempel, man tänker sig att den personliga integriteten hotas i takt med att den privata sfären 

minskar som en följd av just ökad kontroll, och detta är ett argument motståndare till den 

utvidgade kameraövervakningen ofta återkommer till. Allt detta visar om inte annat hur stora 

skillnader det finns i attityderna kring övervakning, och hur stor oenighet som råder kring 

ämnet i fråga, den accelererande ökningen till trots. 

Kontroll har genom historien varit en grundläggande och avgörande komponent för ett 

samhälles existens. Men det är viktigt att framhäva att den kan te sig på en mängd olika sätt. 

Någon form av polismyndighet som ser till att vissa lagar efterföljs, folkbokföring, 

systematisk tortyr eller skrämselpropaganda, skatter/bidrag, avlyssning, kameraövervakning 

osv. I dagens nationalstater världen över är det i stort sett uteslutande en lagligt reglerad 

kombination av olika komponenter som dessa som utgör kontrollen i sin helhet. Dock är 

denna aldrig fullständig, därför finns även på både företags- och individnivå ofta någon form 

av egen kontroll över exempelvis egendom och privat trygghet. I vårt samhälle är dessa bland 

annat lås och larmsystem på bostäder och bilar, affärskontrakt och pepparspray. Även på 

dessa två nivåer ingår som vi tidigare nämnt också kameraövervakning. Vi menar att 

övervakning och kontroll, förutom dess uppenbara uppgift att förhindra brottslighet i 

allmänhet, även har funktionen att se till att de informella lagar som råder i ett samhälle 

efterföljs. Ett annat användningsområde är i utpressningssyfte, och ett tredje möjligt 
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användningsområde är spionage. Dessa tre strider alla pga. sitt säregna sätt att påverka 

människors agerande, mot ett av vårt samhälles starkaste värden, nämligen individens frihet.

2. Problemformulering och Syfte

Synlig kameraövervakning och dess påverkan på beteendet hos människor som befinner sig 

under total övervakning under en längre tidsperiod är det undersökningsområde vi fokuserar 

på. Vi finner detta område väldigt intressant eftersom övervakning av denna typ är ett relativt 

nytt, oprövat, men i samhället stadigt ökande fenomen. Vi går helt enkelt mot ett allt mer 

övervakat samhälle. Mellan år 2000 och 2002 fördubblades exempelvis antalet tillstånd att 

använda övervakningskameror i Sverige (SOU 2002 s.110). Våra primära 

undersökningsobjekt utgörs av ett antal personer som befinner sig under kameraövervakning 

24 timmar per dygn, och olika sorters förändringar av deras beteende ses som indikatorer på 

att övervakningens inflytande på dem minskar eller ökar. Även om sådana 

beteendeförändringar av förståeliga skäl inte är direkt mätbara på en exakt skala, är det 

däremot möjligt att argumentera för i vilka situationer inflytandet ökar eller minskar, och även 

vad detta beror på. 

Hädanefter kommer vi att kalla detta för variationer i kameraövervakningens effekt. Vårt 

ursprungliga syfte var att försöka ta reda på om kameraövervakningens påverkan på beteendet 

hos dem som övervakas (eller med andra ord, dess effekt) minskar över tid, och den 

ursprungliga problemformuleringen till detta arbete var således: ”minskar övervakningens

effekt efter hand i ett tv-program där deltagarna ständigt är övervakade?”. Utifrån resultatet 

hoppades vi kunna dra slutsatser om den övervakning som råder i samhället i övrigt. Ganska 

snart upptäckte vi dock att effekten på beteendet hos den som övervakas varierar stort 

beroende på vem som övervakas, och även vilken situation denne person befinner sig i. Det 

finns helt enkelt flera faktorer som påverkar effekten. För att kunna besvara ovanstående fråga 

måste man först veta vilka dessa faktorer är, och därmed förstå hur och varför denna effekt 

förändras beroende på situationen. Syftet begränsades därför så småningom till att försöka 

finna och beskriva just vilka faktorer som kan tänkas påverka effekten av den övervakning

som äger rum i tv-programmet, och även förklara vad detta beror på. Våra frågeställningar

lyder:
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1) Vilka faktorer påverkar effekten av den övervakning som sker i Big Brother? 

2) Påverkar var och en av dessa faktorer effekten i förstärkande eller dämpande bemärkelse, 

och vad beror det på i så fall?

Först av allt skall vi nu ge en övergripande beskrivning av de teoretiska utgångspunkter vi 

haft. Därefter kommer ett metodavsnitt som redogör för hur vi gått till väga i undersökningen 

rent formellt, vilka problem och svårigheter som uppstått på vägen, hur vi försökt lösa dessa, 

hur datainsamlingen gått till osv. På detta följer en analys av det insamlade datamaterialet där 

en återkoppling till och utveckling av de teoretiska utgångspunkterna sker, här finns även en 

beskrivning av tv-serien Big Brother, som utgör den grundläggande ramen för vår 

undersökning. Sist men inte minst presenterar vi de slutsatser som dragits. 

3. Teori

3.1 Uttalad effekt

På samhällsplanet är övervakningskamerans uttalade funktion att förebygga brottslighet, och i 

de fall där brott trots deras närvaro begås, fungera som källa till bevismaterial. Här skiljer vi

på synlig respektive osynlig övervakning, där synlig övervakning främst är till för att 

avskräcka människor från att begå brott. Medvetenheten om kamerornas närvaro är avgörande 

för det avskräckande syftet. Den andra osynliga övervakningen används enbart som källa för 

bevisning. Den antagna avskräckande funktionen av synlig övervakning bygger på tanken att 

kameraövervakning faktiskt påverkar och disciplinerar människor till en viss utsträckning. 

Hur stor denna påverkan, eller effekt, är beror dock på en mängd olika faktorer och 

förutsättningar, som kommer att tas upp i vår analys. 

3.2 Panoptikon

Jeremy Bentham utvecklade i och med vad han döpt panoptikon (”allseende”) ett system för 

att på ett så effektivt sätt som möjligt övervaka och disciplinera ett flertal individer under 

längre tidsperioder (Bentham 2002). Hans idé var att inte enbart övervakning i sig, utan även 

vetskapen att man kanske är övervakad, leder till att den övervakade självmant begränsar sitt 

beteende så att det stämmer överens med de regler och normer som stipulerats av 
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övervakaren. Han ansåg att även om total faktisk övervakning är omöjlig att uppnå, kan man 

närma sig den: ”Ju mer personerna som skall övervakas befinner sig under de övervakandes 

blick, desto mer fullständigt kommer inrättningens syfte [att övervaka och därmed 

disciplinera] att uppnås” (Bentham 2002 s.54). För att detta system skall fungera fullt ut, 

krävs att övervakaren kan ”se utan att synas” (Bentham 2002 s.72). Denne måste kunna 

övervaka utan att det märks, samtidigt som vetskapen om eventuell övervakning ständigt 

finns där. I annat fall kan ju den övervakade göra precis som den vill när övervakaren inte 

syns till, som exempelvis då en lärare lämnar ett klassrum och fullt kaos utbryter bland 

eleverna. Michel Foucault talar utifrån detta om ett maktsystem som uppstår i det panoptiska 

systemet, som kallas disciplin:

”Därmed uppnår panoptikon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången ständigt 

medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om det fungerar makten 

automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är 

diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, den arkitektoriska 

anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande som är 

oberoende av den som utövar den, kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de 

själva uppbär.” (Foucault 2003 s.202).

Rädslan för att bli upptäckt utövar samma tvingande makt på individen som faktisk total 

övervakning, men mycket billigare.

För att närma sig denna teoretiska lösning på problemet med övervakning och disciplinering 

utvecklade Bentham alltså den arkitekturiska konstruktionen som kallas panoptikon, och som 

har fått en väldigt stor spridning i utformningen av alla typer av organisationer som utövar 

någon form av kontroll över ett stort antal människor i Sverige (fängelset, militärlägret, 

skolan, sjukhuset m.m.). Denna konstruktions grundläggande form utgörs av ett torn i mitten 

av den inhägnade organisation som skall övervakas, ifrån detta torn skall alla delar av 

organisationen vara väl synliga, samtidigt som det utifrån inte ska vara möjligt att se vad som 

försiggår i tornet. Hit skall också all annan information samordnas och alla beslut rörande 

organisationen tas (Bentham 2002). I princip handlar det om både en kostnadsmässig och 

allmän effektivisering av organisationen, eftersom färre personer kan övervaka fler och i 

större utsträckning. Vi nöjer oss med denna kortfattade beskrivning eftersom det är själva 

tanken bakom dess utformning, att övervakning och föreställd övervakning påverkar 
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beteendet i form av självdisciplinering, vi är intresserade av. Dessutom är den fysiska 

konstruktionen idag (i och med tekniska framsteg och exempelvis övervakningskamerans 

inträde) mer en symbolisk beskrivning av hur panoptikon fungerar än en faktisk mall vid 

byggandet av nya övervakningsorganisationer. 

3.3 Outtalad effekt

Förutom det i samhället uttalade brottsförebyggande syftet, tror vi att övervakningskameror 

inte sällan fyller ett par andra viktiga funktioner. En av dessa har, beroende på vem som har 

tillgång till informationen som kamerorna ger tillträde till, en avgörande betydelse för 

effekten på beteendet hos dem som övervakas. Vi antar att man som övervakad, beroende på 

vem som övervakar, inte enbart disciplinerar sitt agerande enligt den juridiska lagen, utan 

även agerar efter förväntade normer och följer de informella lagar som råder, allt för att inte 

verka onormal i övervakarens/övervakarnas ögon. Detta gäller dock inte om de som har 

tillgång till kameramaterialet inte har något som helst direkt inflytande över de övervakade. 

Ett exempel på detta är spionage, exempelvis med syftet att utpressa någon i efterhand. Denna 

typ av övervakning är av en osynlig art, som påverkar den som övervakas först i efterhand 

och därför inte heller har någon effekt. Kort sagt, för att någon effekt enligt vår definition 

skall kunna uppstå krävs att de som övervakas är medvetna om att de är (eller kan vara) det, 

samt att de som övervakar dem har någon form av inflytande över dem.

3.4 Masker

Effektens omfattning är alltså beroende av i vilken situation övervakningen sker, vem det är 

som övervakar, och vem som övervakas. Erwing Goffman talar exempelvis i sin bok ”Jaget 

och Maskerna” (Goffman 2000) om fasader, där individen bär på olika masker beroende på 

vem han interagerar med, och i vilken situation han befinner sig i. För att exempelvis passa in 

i en grupp försöker han uppvisa en annan personlighet än den han har i vanliga fall (Goffman 

2000 s.27). Man kan likna det vid ett skådespel, där den enskilde individen är skådespelare 

och de han interagerar med är publik. I framträdandet fyller han så att säga sin aktivitet med 

tecken som belyser och framhäver de egenskaper han försöker ge sken av att ha som sina 

egna. Goffman använder sig av ett exempel från sportens värld för att beskriva hur man 

använder sig av masker:
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”Om en baseballdomare ska kunna ge intryck av att han är säker i sin bedömning måste han 

avstå från det ögonblick av eftertanke som skulle ge honom säkerhet i bedömningen; han 

måste fatta ett ögonblickligt beslut så att publiken blir övertygad om att han är säker i sin 

bedömning” (Goffman 2000 s.35).

I en annan situation med en annan typ av publik skulle dessa egenskaper däremot vara 

otydliga eller rentav helt dolda. 

I de fall då publiken består av allmänheten försöker individen visa upp en idealiserad bild av 

sig själv, och de egenskaper han försöker framhäva stämmer överens med de värderingar som 

råder i samhället (Goffman 2000 s.39). Den agerande strävar också efter att ge ett intryck av 

att den roll som han uppträder i är helt naturlig, att den fasad han visar upp är hans enda rätta 

jag. Även den agerande själv är ofta omedveten om att det i själva verket är frågan om ett 

framträdande (Goffman 2000 s.50).

3.5 Främre och bakre regioner

Om vi håller oss kvar vid metaforen med skådespelet är själva scenen den främre regionen av 

framträdandet, och det är här skådespelaren så att säga ”bär sin mask”. Området bakom 

kulisserna, med loge, sminkavdelning osv., kort sagt det rumsmässigt avgränsade område 

bakom scenen som publiken saknar tillträde till, kan i detta exempel sägas vara den bakre 

regionen (Goffman 2000 s.97). Eventuell avsaknad av en bakre region under längre 

framträdanden leder så småningom till stress hos skådespelaren, eftersom denne då hela tiden 

– utan avbrott – måste agera disciplinerat och därmed noggrant tänka på vad han säger och 

gör. Ju starkare viljan att upprätthålla masken är, desto mer stressad blir han. Så småningom 

blir situationen ohållbar, skådespelaren tappar masken, och framträdandet misslyckas. 

3.6 Stress

Max Weber skiljer på fyra olika typer av social handling, målrationellt, värderationellt, 

affektuellt och traditionellt (Weber 1987 s.18);
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1. Målrationella handlingar baseras på kalkylerade förväntningar på vad som kommer att 
hända om de utförs och hur andra människor kommer att reagera på dess 
genomförande. Dessa genomförs för att uppnå någon form av utsatt mål. 

2. Värderationella handlingar är bestämda av medvetna etiska, estetiska, religiösa eller 
liknande värderingar. Dessa kan vara irrationella ur en rent logisk synvinkel. 

3. Affektuella handlingar uppstår som en direkt följd av aktörens känslotillstånd, och 
även dessa strider inte sällan mot rationalitet.

4. Traditionella handlingar är, precis som ordet antyder, bestämda av vanor och 
traditioner.

Gemensamt för de två sista handlingstyperna ovan är att de till skillnad från de två första inte 

lyder under rationalitetens bojor. Ingen hänsyn tas till konsekvenserna av dem i det ögonblick 

de genomförs. Nedan skall vi försöka visa att stress ofta leder till någon av dessa 

handlingstyper, och hädanefter kallar vi dessa med ett gemensamt namn för impulsiva 

handlingar. 

Vi väljer i denna uppsats att definiera negativ stress som då en person upplever olust som en 

följd av att denne, på grund av den situation han befinner sig i, har svårigheter att uppnå de 

mål han eftersträvar. Ju högre mängd negativ stress personen upplever, desto mer olust känner 

han och desto större svårigheter får han att uppnå sina mål. Dock är inte all stress av ondo, 

faktum är att en viss mängd av en viss typ (även kallad positiv) av denna vara snarare höjer 

prestationsnivån. I detta arbete fokuserar vi dock på den negativa typen. Sådan stress kan vara 

orsakad av både materiella förutsättningar såsom brist på tid, pengar, bakre regioner med 

mera, och mellanmänskliga förutsättningar såsom konflikter. En person behöver inte heller 

nödvändigtvis vara medveten om att han faktiskt är stressad. Höga negativa stressnivåer enligt 

vår definition leder som vi ska visa nedan även till en mängd olika typer av impulsiva 

handlingar, eller uttryckt med hjälp av Webers terminologi, aktören utför vid höga negativa 

stressnivåer affektuella och traditionella handlingar i allt större utsträckning, på bekostnad av 

målrationella och värderationella. Det är viktigt att nämna att det här rör sig om så kallade 

idealtyper, (Weber 1987 s.139) och dessa handlingstyper uppstår aldrig i verkligheten i sin 

renaste form var för sig. Istället är det ständigt en kombination mellan dem som leder till det 

faktiska agerandet. 

3.6.2 Copingmetoder

Varför leder då negativ stress till en ökning av denna typ av impulsiva handlingar? För att 

sänka stressnivån när den blir för hög och därmed slippa känna olust, använder man sig ofta 
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av ett flertal olika metoder, både medvetna och omedvetna, för att sänka dem till en 

acceptabel nivå igen. Dessa kallas med ett gemensamt namn för coping (Theorell 2001) och 

innefattar bl.a. användandet av alkohol och andra berusningsmedel, olika former av 

meditation, och även omedveten förträngning av både stressen och dess orsaker 

(Frankenhaeuser & Ödman 1983). Ökad konsumtion av alkohol och/eller andra 

berusningsmedel leder bl. a. till försämrad perception, ökad social aktivitet, samt ett minskat 

intresse för konsekvenserna av sina egna och andras handlingar (Goffman 2003 s.84). 

Människor har pga. detta länge använt sig av just alkohol med syftet att sänka de stressnivåer 

som råder (Sayette 1999 s.250-255). Man berusar sig helt enkelt med alkohol för att så att 

säga försöka koppla bort den negativa stress som av någon anledning uppstått. Meditation är 

en annan copingmetod med ett liknande syfte som alkoholkonsumtion.

Genom att på exempelvis något av ovannämnda sätt minska på sitt logiska resonerande och 

istället i större utsträckning låta sina handlingar styras av impulser och känslor, minskar man 

stressnivån under den tid detta genomförs. I samma veva minskar man dock även graden av 

rationalitet just pga. att mindre hänsyn än vanligt tas till konsekvenserna av de handlingar 

som utförs. 

3.6.3 Vad är konsekvenserna av negativ stress?

Förutom coping, leder alltför hög stress i sig även till en allmänt sämre prestationsförmåga, 

irritabilitet, depression, sömnproblem, utmattning samt en mängd olika fysiologiska symptom 

hos den drabbade (Team Technology 2005). Ett tydligt stressymptom enligt Leonard I. 

Pearlin är också när individer impulsivt uttrycker känslor av depression, hopplöshet, och 

gagnlöshet (Pearlin 1959). Pearlin skriver att stress kan leda till ett överdrivet, nästan 

paranoidartat avståndstagande från intima sociala relationer. Paradoxalt nog kan dock även 

stress hos vissa individer framkalla motsatsen, nämligen nästintill blind tilltro till andra 

människor (Pearlin 1959).

Körskoleläraren vid körkortsprövning uppmanar ständigt eleven (och tillika framtida 

bilföraren) att sträva efter att vara så lugn som möjligt i stressade trafiksituationer. Vi tror att 

motivet till detta är att höga stressnivåer och dess negativa inverkan på prestationsförmågan 

ofta leder till olyckor. Man glömmer helt enkelt bort viktiga detaljer och uppför sig irrationellt 

i trafiken som en följd av att man är stressad. Många av de situationer som framkallar höga 



9

stressnivåer leder alltså till att man kan komma att glömma bort även väldigt viktiga detaljer i 

situationerna i fråga, trots att dessa kan leda till allvarliga konsekvenser för den som glömmer 

bort dem. Ibland leder helt enkelt stress till att man inte orkar hänga med i svängarna rent 

tankemässigt, och istället för sin logiska slutledningsförmåga då låter sig styras av impulsiva 

handlingar. Denna typ av beteende riskerar i större utsträckning att vara av en irrationell 

karaktär, eftersom den som genomför handlingarna ifråga (vilka det nu kan vara) inte tänker 

på dess konsekvenser i samma utsträckning som han skulle ha gjort ifall han istället baserat 

dem på logisk slutledning. 

Plötsliga och starka humörsvängningar innebär ofta att handlingar baseras på känslor snarare 

än logisk slutledning. Man behöver inte leta särskilt länge bland trafiksituationer för att finna 

exempel på sådana affektuella handlingar som baseras på negativ stress, människor som är 

försenade till ett viktigt möte som en följd av att de sitter fast i en bilkö är ett belysande 

sådant exempel. Många som hamnar i denna situation räds exempelvis inte för att öppet både 

skrika och tuta åt sina medtrafikanter, för dem helt okända människor - och även bryta mot 

diverse trafikregler. Konsekvenserna av dessa handlingar riskerar att bli förödande, trots detta 

utförs de ständigt. 

Konsekvenserna av höga stressnivåer såsom vi definierat dem är således, som vi visat ovan, 

impulsiva handlingar med en allmänt irrationell karaktär. I analysavsnittet kommer vi bl.a. att 

koppla detta till effekten av övervakning och ge exempel på faktiska situationer i vår 

undersökning där vi anser att detta fenomen uppkommer, både som en följd av bristen på 

bakre regioner och andra stressfaktorer. Först skall vi dock i ett metodavsnitt beskriva hur vi 

gått tillväga för att försöka besvara vår frågeställning. 

4. Metod

Vi använder oss i denna uppsats i stor utsträckning av så kallade kvalitativa primärdata, då vi 

är intresserade av att studera hur människor påverkas av att vara övervakade, och hur denna 

påverkan förändras beroende på den situation övervakningen äger rum i. Med primärdata 

menas i detta fall tolkningar vi gjort direkt av människors faktiska agerande, och även våra 

tolkningar av deras egna reflektioner kring övervakning. Detta material kommer först och 

främst att inhämtas från inspelat material av tv-serien Big Brother, som vi beskriver i avsnittet 



10

med samma namn under analysen. För att vi ska kunna ägna oss åt förklaringar och inte 

enbart beskrivningar krävs att vi har någon form av teoretiska utgångspunkter. Jeremy 

Bentham, Michel Foucault, Erving Goffman och Max Webers perspektiv är några av de första 

källorna till inspiration och idéer vi själva kommer att tänka på i detta hänseende. Vår teori 

innefattar en kombination av olika bitar ur deras teorier, de genomsyrar hela denna 

undersökning, och kompletterar varandra för att tillsammans utgöra mer än de förmår var för 

sig.

Med hjälp av en analys av ett antal deltagare i tv-serien Big Brother har vi försökt spåra, och 

därefter, på basis av våra teoretiska utgångspunkter kring kameraövervakningens effekt, finna 

och förklara förändringar och likheter i deras beteende i olika situationer. Det huvudsakliga 

empiriska materialet kommer från själva kamerorna, baserat på utgångspunkten att inget 

perspektiv är bättre lämpat för att studera i hur stor utsträckning övervakningen påverkar 

deltagarna än just övervakningskamerornas. För detta ändamål hade vi tillgång till den 

svenska utgåvans alla 96 avsnitt ur säsongen 2006, och detta har vi använt som primärt 

underlag i analysen. Att allt detta material dessutom finns tillgängligt i digital form 

underlättade vid genomgången och kodningen, eftersom varje tidpunkt i varje avsnitt fanns 

tillgängligt för granskning och analys på ett ögonblick. Detta material är väldigt omfattande, 

längden på varje vanligt avsnitt är ca 45 minuter, och varje avsnitt med omröstning är ca 1 

timme och 10 minuter långt. Allt som allt rörde det sig om drygt 80 timmar inspelat material, 

vilket medförde att genomgången, trots den digitala formen på materialet, skulle ha blivit 

väldigt tidskrävande. Med anledning av detta bestämde vi oss istället för att fokusera på ca 

10 % av det totalt inspelade materialet, vilket är 10 avsnitt av sammanlagda 96. 

4.1 Urvalsförfarandet 

Till en början hade vi först och främst tänkt använda oss av den första säsongen av den 

svenska utgåvan, med motiveringen att deltagarna i denna var åldersmässigt och klassmässigt 

mer differentierade än i senare säsonger, vi tänkte oss att även våra resultat då i större 

utsträckning skulle kunna gälla över dessa gränser även utanför huset. Dock visade det sig 

snart att de tidiga säsongerna inte fanns tillgängliga att få tag på i digital form. Vår 

ursprungliga plan för att komma runt detta problem var att kontakta Kanal 5 direkt, som äger 

rättigheterna till programmet, och be att få en digital kopia av dem. Detta var dock inte 

möjligt på grund av upphovsrättsskäl. Efter att på inspelade videoband dock ha sett ett par 
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avsnitt utspridda över säsongen ifråga, och jämfört dem med avsnitt från säsongen 2006, 

insåg vi att den första säsongen även hade nackdelen att lida av ett antal barnsjukdomar. På 

det materiella planet kan nämnas att det inte alltid gick att höra vad som sades på grund av 

bristande täckning av mikrofonerna. I övrigt fanns det flera brister i programmets utformning, 

inte sällan uppstod exempelvis långa perioder av total tystnad och inaktivitet från deltagarnas 

sida. Dessa typer av brister förebyggdes och åtgärdades först sedan de upptäckts som en följd 

av erfarenheter från de tidiga säsongerna. Till slut valde vi således att utgå ifrån säsongen 

2006, som en av oss tidigare spelat in på dvd för privat bruk. Dessvärre finns inte detta 

material tillgängligt i handeln i skrivande stund, vilket innebär att den person som direkt vill 

granska de tolkningar vi gjort i vår analys antingen på egen hand måste leta upp på avsnitten 

ifråga, av någon som har dem inspelade, eller vänta tills de finns att köpa/hyra. Av 

rättighetsskäl är det nämligen inte heller möjligt att bifoga materialet ifråga som bilaga. 

Däremot finns varje situation i huset tillgänglig för allmän beskådning i skriftform på Big 

Brothers hemsida, under rubriken ”nyheter” (http://bb06.bigbrother.se/).

För att begränsa materialets omfattning drog vi i en första genomgång av materialet 

slumpmässigt fram, och tittade på sex avsnitt utspridda över säsongen i fråga. Varje situation 

vi ansåg ha med vårt syfte att göra antecknades och även tidpunkten för situationen noterades. 

Under denna första omgång gick vi även igenom de två första och de två sista avsnitten, de 

två första eftersom vi ville försäkra oss om att vi inte gick miste om kameraövervakningens 

effekt i deltagarnas första möte med den, ifall det skulle visa sig att den minskar över tid, 

vilket ju var vår första hypotes. De två sista avsnitten valde vi att analysera med motiveringen 

att Big Brother är en tävling där förstapriset är en miljon kronor, och det i dessa avsnitt enbart 

fanns ett fåtal deltagare kvar i tävlingen. Chansen att ta hem förstapriset (och inte minst den 

höga prissumman) var därmed som störst i de två sista avsnitten. Vi var angelägna om att ta 

reda på om övervakningens effekt skulle öka i och med detta.

Så småningom stod det dock klart för oss att enbart det inspelade kameramaterialet, trots dess 

väldiga omfattning, inte skulle räcka till för vår analys. Vi tror nämligen att denna källa till 

stor del enbart beskriver faktiska handlingar, och inte i tillräckligt stor utsträckning motiven 

bakom dessa. För att även kunna ta del av motiven, och på så sätt bättre kunna förklara vad 

förändringen av effekten beror på, krävdes även att vi frågade någon som faktiskt varit med i 

programmet. 
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4.2 Intervju - utformning och genomförande

Den ursprungliga källan vi tänkt använda oss av tar alltså enbart hänsyn till synligt agerande, 

vilket i sig är väldigt viktigt, men vi tror att den behöver kompletteras med de faktiska motiv 

som lett till agerandet i fråga. Därför bestämde vi oss i ett tidigt skede för att även genomföra 

en öppen intervju med någon som själv varit med i programmet. Till vår hjälp hade vi en 

metodbok som behandlar intervjuteknik (Davidsson & Patel 2003 s.69-75). Frågorna till 

denna intervju (se bilaga 1), som i enlighet med vår frågeställning främst var tänkt att kretsa 

kring den ständiga övervakningens effekter på deltagarnas beteende, utformades med 

utgångspunkten att vi var intresserade av intervjupersonens egna tankar och reflektioner kring 

ämnet. Intervjufrågorna var därför främst utformade för att styra diskussionen åt det håll vi 

var intresserade av, snarare än att ställas och besvaras i tur och ordning. Tanken var att en av 

oss skulle vara huvudansvarig för själva frågeställandet och temahållandet, samtidigt som den 

andra av oss antecknade vad som sades och utifrån detta ställde frågor som uppkom under 

intervjun. 

När vi hade formulerat en första version av våra diskussionsfrågor genomfördes en 

övningsintervju för att testa upplägget, tidsåtgången, hur introduktion och avslutning kunde 

tänkas gå till osv. Med hjälp av detta kunde vi samtidigt passa på att öva på själva 

intervjuförfarandet, vilket var nyttigt eftersom vi båda var något av nybörjare när det gäller 

intervjuer av detta slag. Dessutom fann vi i och med genomgången att ett flertal av våra frågor 

formulerats på ett oklart sätt. För att undvika missförstånd ändrades därför dessa inför 

intervjun. När allt detta var klart, var det dags att välja ut en person att intervjua. Vi var måna 

om att hitta en intervjuperson och genomföra intervjun i ett så tidigt skede som möjligt för att 

kunna använda oss av reflektioner från denna när vi utformade våra symptom. På basis av det 

vi dittills hade sett av det inspelade materialet bestämde vi oss för att försöka få till stånd en 

intervju med Malin Halvarsson, som vi ansåg vara den av deltagarna i Big Brother 2006 som 

tycktes reflektera mest över sin och de andra deltagarnas tillvaro i huset. Exempelvis lämnade 

hon frivilligt huset efter drygt halva tiden, och i den obligatoriska bikten förklarade hon att det 

berodde på att hon kände att hon lärt sig allt hon behövde veta av att vara med där (Big 

Brother 2006, Avsnitt 47, 35:15). Efter att ha sökt upp och frågat henne fick vi klartecken att 

genomföra en intervju på cirka 45 minuter. 

Vi träffade Malin vid lunchtiden på hennes arbetsplats, och följde därefter med henne till ett 

café i närheten för att genomföra intervjun över en lunch. Precis som planerat fokuserade en 
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av oss på diskussionsfrågorna samtidigt som den andra antecknade och ställde följdfrågor när 

sådana uppkom. Intervjun i sin helhet spelades även in i digital form på diktafon, vilket 

underlättade den efterkommande analysen avsevärt. Vi anser själva att vi i stor utsträckning 

lyckades få fram hennes egna perspektiv och hennes erfarenheter kring kameraövervakning. 

Frågorna blev, precis som vi hade hoppats, mer en vägledning till reflektion och diskussion 

kring ämnet snarare än färdiga frågor. När intervjun var avklarad skrev vi, med hjälp av 

anteckningarna och vår inspelning av den, ned diskussionen, frågorna och svaren på ett 

elektroniskt dokument (se Bilaga 1). På så sätt kunde både vi och läsaren utan svårighet få en 

överblick av intervjun.

4.3 Formulering av symptom

För att kunna studera effekt såsom vi definierat den, och formulera symptom som tyder på 

ökning eller minskning av effekten, krävs det att man gör tolkningar av olika typer av 

beteende hos dem som undersöks. Detta är också precis vad vi gjorde, med hjälp av våra 

teoretiska utgångspunkter, intervjun med Malin, och det inspelade materialet definierade vi 

vilken typ av beteende som innebar vad. För tydlighetens skull definierades dessa symptom 

noggrant, och vi försökte även i största möjliga utsträckning motivera varför vi ansåg att de 

var tecken på ökad respektive minskad effekt. Under analysens gång noterades även vid vilka 

tidpunkter och i vilka avsnitt symptomet i fråga framträdde. På så sätt kunde vi lätt hitta 

tillbaka till dem. Dessutom kan vem som helst i och med detta i efterhand följa våra 

tankegångar och även avslöja eventuella brister i både tolkningarna och resonemanget från 

vår sida. I vår analys studerade vi alltså deltagarnas beteende, och tolkade förändringar av det

som indikationer på eventuella förändringar av övervakningens effekt.

Efter att ha gått igenom de utvalda avsnitten en gång, och sedan anpassat våra teoretiska 

utgångspunkter utifrån de slutsatser vi dittills dragit, återvände vi till materialet för att med 

hjälp av de noterade situationerna och våra teoretiska utgångspunkter ta reda på vilka faktorer 

som påverkar effekten. Symptomen (se kapitel 5.2 och 5.3) formulerades alltså så att vi i 

materialet skulle kunna identifiera i vilka situationer effekten var låg respektive hög. Effekt 

definieras i detta arbete som vi tidigare nämnt som vilken inverkan kameraövervakningen har 

på disciplinen hos den/de som övervakas. Utifrån dessa situationer försökte vi sedan, dels 

med hjälp av de teorier vi använt oss av och dels med hjälp av reflektioner baserade på 

intervjun med Malin, urskilja de olika faktorer som faktiskt påverkar effekten. Under såväl 
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själva utformandet och omformandet av teorin som formuleringen av de olika symptomen 

hade vi hela tiden intervjun i åtanke. Här är det viktigt att framhäva att vi till stor del gått 

induktivt tillväga i detta arbete, dvs. låtit det insamlade materialet forma teorin. Samtidigt har 

vi dock till en viss del låtit såväl urvalet av data och metod anpassas och förändras efter hur 

teorin tagit form, i själva verket bygger hela detta arbete på någon form av växelspel mellan 

induktiv och deduktiv metod. 

Tanken var alltså att vi med hjälp av de i analysen redovisade symptomen skulle upptäcka i 

vilka situationer de uppstod och därmed förstå vilka faktorer som i sig förstärkte effekten av 

kameraövervakning. Frånvaron av symptom som tyder på hög effekt såg vi som indikatorer 

på minskad effekt, och närvaron av sådana antogs bero på ökad effekt. De upphävande

symptomen kan sägas vara motsatsen till den tidigare nämnda typen av symptom, nämligen 

tecken på att kameraövervakningens effekt minskade. 

Nu när vi beskrivit såväl våra teoretiska utgångspunkter som tillvägagångssättet i vår 

undersökning, skall vi gå vidare och ge oss i kast med att genomföra analysen av det 

insamlade datamaterialet. Förhoppningsvis underlättar de två föregående avsnitten vid både 

förståelsen för, och granskningen av våra tankegångar i analysen.

5. Analys

I detta avsnitt kommer vi först att beskriva programmet Big Brothers utformning, dess regler, 

hur övervakningen ter sig osv. för att sedan noggrant och med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter definiera symptom som tyder på hög respektive låg effekt av denna 

övervakning. Sist men inte minst kommer vi att redogöra för vår analys av det insamlade 

materialet för att så småningom på ett tydligt sätt kunna besvara vår frågeställning om vilka 

faktorer som påverkar effekten i Big Brother.

5.1 Big Brother

När vi påbörjade denna undersökning var en av oss väl insatt i hur Big Brother är utformat, 

samtidigt som den andra av oss var nästintill fullständigt oinvigd i dess struktur. Detta har 

varit till stor hjälp vid framtagandet av beskrivningen, eftersom vi på så sätt har kunnat 
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försäkra oss om att inga för förståelsen viktiga aspekter glömts bort. Så fort någonting var 

oklart för den oinvigde av oss, togs det nämligen upp för diskussion, och en tydligare 

förklaring formulerades. 

Big Brother, som är en av de mest populära så kallade dokusåporna (ordet dokusåpa har sitt 

ursprung i, och är en hopslagning av orden dokumentär och såpopera), började sändas 1999 i 

Holland, och handlar om att nästintill fullständigt isolera en grupp människor i ett hus under 

ca 100 dagar och övervaka dem med video- och ljudupptagning dygnet runt under hela denna 

tidsperiod. Programmet blev tidigt en succé och redan året efter premiären sändes ett flertal 

upplagor ifrån bl. a USA, England, Tyskland och Sverige. 

Grundtanken med dokusåpor är att istället för traditionella skådespelare, offentliga personer, 

eller utbildade programledare är de som deltar människor som i största möjliga mån försöker 

vara spontana framför kameran, snarare än att följa ett manus. Kort sagt strävar de efter att 

vara sig själva i största möjliga utsträckning. Deltagarna kan ständigt ses av vem som helst i 

hela världen, så länge man har tillgång till Internet och/eller tv-kanalen det visas på. Att det 

handlar om människor som så att säga spelar sig själva har lett till att denna typ av tv-program 

även kallas för reality-tv. Den första dokusåpan som visades bar kanske föga överraskande 

också namnet ”the real world”. Idag finns det en mängd olika typer av dokusåpor med olika 

teman. Det kan exempelvis handla om att överleva på en öde ö, att försöka vinna en 

modelltävling, bygga upp ett fotbollslag, eller att gå ner i vikt. 

Ofta äger någon form av tävling rum mellan deltagarna, vilket vi antar beror på att 

producenterna bakom vill upprätthålla underhållningsvärdet och bevara tv-tittarnas intresse. I 

fallet med Big Brother blir mellan 15-20 deltagare, som vi tidigare nämnt, nästintill totalt 

isolerade från omvärlden i ett hus, byggt för ändamålet och riggat med 52 stycken kameror 

och 40 stycken mikrofoner (http://bb06.bigbrother.se/) som övervakar varje kvadratmeter av 

dess yta. För en skiss över huset, se bilaga 2: ”Big Brother – huset”. Deltagarna får i och med 

isoleringen inte veta någonting om vad som händer i omvärlden under sin vistelse i huset. 

Dock får de varje vecka ett uppdrag av producenterna bakom programmet, som anländer i 

husets brevlåda, och som läses upp högt av en deltagare för de övriga. Om de lyckas med 

uppdraget utfärdas en belöning, och misslyckas de leder det till någon form av bestraffning. 

Resultatet av uppdraget, och eventuella belöningar/straff presenteras i ett högtalarsystem som 

finns inbyggt i huset.
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Belöningarna och straffen hänger ofta ihop med hur mycket pengar deltagarna får spendera på 

livsmedel och förnödenheter varje vecka. En bestraffning innebär i detta fall att deltagarna 

enbart har råd att köpa nödvändiga matvaror och hygienartiklar, samtidigt som en belöning 

leder till att de kan unna sig överflöd, såsom alkoholhaltiga drycker, godis, och/eller 

tobaksvaror. I själva verket handlar inte deltagarna själva, utan skriver tillsammans en 

inköpslista med önskade varor. Alkoholkonsumtion är ett flitigt förekommande, och centralt, 

fenomen i huset. Vi tror även att producenterna främjar detta eftersom de anser att 

underhållningsvärdet höjs när olika hämningar släpper hos deltagarna, vilket leder till att både 

individuella åsikter och konflikter mellan deltagarna så att säga kommer upp till ytan. Här 

hoppas vi att kunna göra ett par intressanta observationer kring alkoholens inverkan på, och 

dess antagna förändringar av effekten.

Den övergripande tävlingen deltagarna emellan går i Big Brother helt enkelt ut på att vinna 

tittarnas och de övriga deltagarnas sympati genom sitt agerande i huset. Ju mer man som 

deltagare tappar i faktisk popularitet, desto större blir nämligen risken att man blir tvungen att 

lämna tävlingen genom att bli utröstad. Varannan vecka är så kallad nomineringsvecka och 

varannan vecka sker själva omröstningen. Under nomineringsveckorna måste deltagarna 

nominera två av sina medtävlare som därmed riskerar att röstas ut. Deltagarna får dock inte 

under några som helst omständigheter på förhand diskutera nomineringarna sinsemellan, 

producenterna bakom programmet vill med hjälp av detta i största möjliga utsträckning 

förhindra deltagarna från att ingå i allianser som påverkar nomineringen. Under 

omröstningsveckorna avgör tv-tittarna vem som skall tvingas lämna huset genom att rösta, 

antingen via Big Brothers hemsida, eller via telefon. Varannan vecka nomineras alltså två 

deltagare att bli utröstade genom en intern omröstning, allmänheten erbjuds därefter att rösta 

för att avgöra vem av de nominerade deltagarna som skall förvisas ur huset. De har därmed 

det sista ordet när det gäller vem som får stanna och vem som måste gå, samtidigt som 

deltagarna har makten att nominera vilka som går att rösta på. Denna procedur upprepas tills 

det slutligen enbart återstår en ensam deltagare som vinnare. Förstapriset är en miljon kronor. 

Det är även hela tiden möjligt för en deltagare att frivilligt lämna huset, förutsatt att man 

motiverar sin sorti i det så kallade biktrummet. Detta rum har många likheter med en biktstol i 

dess traditionella bemärkelse, dock med den viktiga skillnaden att istället för att bekänna sina 

synder för en präst som lyder under tystnadsplikt, talar man (frånskild från de övriga 

deltagarna) med en kamera och en mikrofon som är tillgänglig för allmänheten, dock inte för 

de övriga deltagarna. 
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Producenterna bakom Big Brother har utvecklat en uppsättning regler för att förhindra 

oönskade situationer, såsom att deltagarna lyckas kommunicera med varandra utan att det 

fångas upp av mikrofoner och kameror, eller att någon skaffar sig orättvisa fördelar gentemot 

de andra. Nedan följer de viktigaste punkterna i regelverket för Big Brother, som 

producenterna själva har formulerat dem (http://www.bigbrother.se/bb2003);

Till Big Brother finns en omfattande regelbok som beskriver och reglerar deltagarnas liv i huset. Vi har 
sammanfattat några av de viktigaste punkterna.

 En deltagare får när som helst lämna huset på eget initiativ. Detta innebär dock att deltagaren förbrukar 
sin chans att återvända till huset. Utröstad deltagare har däremot inte förbrukat den möjligheten.

 Det är tittarna som bestämmer vem av deltagarna som måste lämna huset.
 Deltagarna får inte prata om nomineringarna.
 Det är förbjudet för deltagarna att ha med sig elektronisk utrustning in i huset utan tillstånd.
 Deltagarna måste bära sin mikrofon från att de stiger upp ur sängen på morgonen tills att de går och 

lägger sig för att sova. Skulle en deltagare glömma sin bärbara mikrofon ett flertal gånger blir 
deltagaren eller hela gruppen bestraffad.

 De saker deltagaren vill ha med sig in i huset packas i två väskor. En större för kläder och en mindre för 
personliga ägodelar. Väskorna blir noga kontrollerade av Big Brother.

 Eventuella föremål som kastas in i huset från utsidan är förbjudna för deltagarna att vidröra.
 Deltagarna får aldrig vidröra eller täcka för kameror och mikrofoner i huset. Det är inte tillåtet att viska 

i syfte att Big Brother inte ska höra vad deltagarna pratar om.

När en utröstad deltagare lämnar huset går han/hon direkt till Adam och är med i direktsändningen. Deltagaren 
chattar också med tittarna dagen efter på kanal5.se/bigbrother och på Text TV via SMS.
Big Brother övervakar deltagarna dygnet runt på samtliga platser i huset. Av husets 28 kameror och 70 
mikrofoner klipper regissören hela tiden två separata ”kanaler”, kallade Directors Cut 1 och Directors Cut 2. 
Directors’s Cut 1 är den kanal som finns tillgänglig på Canal Digital och com hem. Directors Cut 2 finns 
tillgänglig på Internet. De två kanalerna följer i princip alltid två separata händelser i huset. Big Brother 
censurerar aldrig händelser i huset, men följer aldrig samma händelse med båda kanalerna samtidigt, hur 
intressant den än är. Däremot kan Big Brother snabbt växla mellan kanalerna beroende på att kanalerna har olika 
tekniska förutsättningar. Om fler intressanta händelser sker i huset samtidigt prioriterar Big Brother alltid att 
följa de mest intressanta. Dit hör sällan duschen eller aktiviteter i sovrummen som tidigare ägt rum.

Något som kännetecknar samtliga säsonger av Big Brother är att dess syfte ständigt har varit 

att generera höga tittarsiffror. Det har sedan första början handlat om att genomföra och visa 

upp ett underhållande experiment. Man vill, och har hela tiden velat, dokumentera hur 

människor reagerar på de varierande situationer som uppstår i och med programmets 

utformning. Vi tror att producenterna bakom Big Brother efterhand har upptäckt att deras 

målgrupp är intresserade av extrema situationer, vilket innebär att mer extrema reaktioner och 

känsloyttringar (i form av exempelvis stark glädje, sorg, ilska) hos deltagarna leder till högre 

tittarsiffror för programmet. Om man dessutom har i åtanke att programmet är utformat för att 

skapa förutsättningar för att generera höga tittarsiffror, inser man att alltifrån urvalet av 

deltagare, till upplägget i tävlingar och planeringen av fester noggrant designats för att på ett 

eller annat sätt höja stressnivån och framkalla just den typen av extrema reaktioner hos 
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deltagarna. De senare säsongerna fokuserar alltmer på detta, och det är en av de starkaste 

anledningarna till att vi slutligen valde att fokusera på säsongen 2006. De starka reaktionerna

hjälper oss nämligen, på grund av sin tydliga karaktär, att enklare synliggöra de ovan nämnda 

faktorernas inflytande på den synliga övervakningens effekter. 

Nedan presenterar vi vad vi anser vara de viktigaste symptomen för att övervakningens effekt 

på deltagarna i Big Brother ökade respektive minskade, och försöker även motivera varför vi 

anser detta. 

5.2 Symptom som tyder på låg effekt

Med stöd av Erving Goffmans teorier tolkar vi varje handling från deltagarnas sida som 

strider mot vårt samhälles normer som symptom för låg effekt. Ur det inspelade materialet 

kommer vi att notera när vi anser att någon av deltagarna bryter mot dessa, och även motivera 

varför. I fallet med Big Brother blir samhällets normer ständigt närvarande och påtryckande 

komponenter på deltagarna, särskilt stor vikt läggs vid de normer som delas av Big Brothers 

målgrupp. Till en viss del kan därför programmet när effekten är hög ses som ett skyltfönster 

av vilka dygder som råder i samhället, åtminstone som deltagarna själva ser dem. 

En annan typ av sådant symptom är olika former av impulsiva handlingar, vilket är varje 

situation där någon eller flera av deltagarna handlar utan eftertanke. Anledningen till att vi 

tolkar dessa som symptom för låg effekt finner man enklast genom att titta på hur vi definierat 

effekt, nämligen i vilken utsträckning kameraövervakningen disciplinerar deltagarna. 

Impulsiva handlingar tar inte hänsyn till logik, och därför inte heller till eventuella 

konsekvenser av övervakningen. 

Oskylda, starka och plötsliga humörsvängningar är ett exempel på en sådan impulsiv 

handling. Eftersom stress som vi tidigare visat ofta är en väldigt betydelsefull bakomliggande 

orsak till flera olika typer av impulsiva handlingar, tolkar vi även just tecken på stress hos 

deltagarna som att effekten på dem är låg. Stressymptomen finns beskrivna under teorin i 

kapitel 3.6.2 och 3.6.3.
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Kort sagt är alltså symptomen för låg effekt; 

1.) Normbestridande beteende

2.) Impulsiva handlingar

3.) Stressymptom

4.) Frånvaron av symptom för hög effekt

5.3 Symptom som tyder på hög effekt

Disciplinerat beteende har vi definierat som ett tecken på hög effekt, och som i stort sett är 

motsatsen till ett av de tidigare nämnda symptomen, nämligen impulsiva handlingar. 

Disciplinerat beteende visar sig exempelvis i form av att deltagarna först tänker göra något 

som strider mot samhällets normer men hejdar sig, eller upprätthåller en lugn fasad trots att de 

blir provocerade. Den som lyckas med detta har en tendens att uppvisa nästa symptom för hög 

effekt vi definierat, självpresentation.

Av samma anledning som att normbestridande beteende är ett tecken på låg effekt, menar vi 

att självpresentation är ett tydligt tecken på hög sådan. Man skulle kunna säga att man i detta 

symptom, som i stort sett är motsatsen till just normbestridande beteende, med hjälp av 

rationellt kalkylerande och disciplin försöker framhäva personliga egenskaper som stämmer 

överens med de normer som råder i samhället. Deltagaren behöver för övrigt, trots den 

rationella formen på detta beteende, inte nödvändigtvis vara medveten om vad som faktiskt 

försiggår. 

Symptomen för hög effekt är således;

1.) Disciplinerat beteende

2.) Självpresentation

3.) Frånvaron av symptom som tyder på låg effekt

5.4 Fullständig övervakning

Efter att i föregående avsnitt ha ägnat oss åt en beskrivning av Big Brother i sig, och även 

redovisat de symptom vi anser tyda på hög respektive låg effekt, skall vi nu övergå till att 

redogöra för vår analys av det insamlade materialet. I detta avsnitt ger vi oss i kast med att 

försöka tydliggöra hur och varför synlig kameraövervakning faktiskt påverkar beteendet hos 
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dem som övervakas i Big Brother, och presenterar även de faktorer vi funnit i datamaterialet 

som påverkar effekten av denna typ av övervakning. Till vår hjälp har vi exempel ur olika 

episoder av Big Brother 2006.

Huset som Big Brother utspelar sig i kan sägas vara en slags modifierad version av det Jeremy 

Bentham kallade för panoptikon. Även om det skiljer sig åt från originalversionen av 

panoptikon på ett flertal viktiga punkter, har den i grunden samma ämnade verkan på 

deltagarna, nämligen självdisciplin. Big Brother är så att säga ett frivilligt fängelse och ett 

panoptikon, dels eftersom man som deltagare är instängd utan direktkontakt med omvärlden, 

och dels eftersom man ständigt övervakas. Varje brott mot de uppställda reglerna leder till en 

stor risk att utsättas för någon form av bestraffning. Skillnaderna är först och främst det 

faktum att man när som helst kan välja att lämna huset, och även att deltagarna inte är 

isolerade från varandra. Dessutom är det inte i detta fall ett fåtal människor som övervakar ett 

flertal, utan tvärtom.

Deltagarna i Big Brother är även väl medvetna om att deras handlingar ständigt är tillgängliga 

för beskådning av allmänheten. Samuel skämtar exempelvis om övervakningen direkt efter att 

ha berättat om något så allvarligt som hans relation till sitt ex, och om hur han mått dåligt i 

huset pga. sina skuldkänslor gentemot henne. Skämtet går ut på att han tycker det är viktigt att 

allt han berättat måste stanna mellan dem (Big Brother 2006, avsnitt 67, 16:03). Det är dock 

omöjligt att ha hemligheter för omvärlden i och med husets panoptikonform och avsaknad av 

en bakre region. Deltagarna kan därför heller inte under längre perioder upprätthålla en 

idealiserad bild av sig själv inför tittarna och de andra deltagarna. Detta bekräftas av vår 

intervju med Malin:

”I Big Brother var det omöjligt att spela ett spel rakt av, just på grund av att man hela tiden 

är övervakad. Man kan helt enkelt inte låtsas att man är någon annan 24 timmar om dygnet. 

Däremot tror jag att många försökte censurera sig själva på grund av att det var kameror 

närvarande, vilket jag tyckte var tråkigt.” (Bilaga 1, fråga 10).

Oförmågan att upprätthålla en fasad leder så småningom till att stressnivån hos flertalet av 

deltagarna ökar, för att sluta som vinnare av Big Brother, och därmed inkassera prissumman 

på 1 miljon kronor, krävs ju att man vinner både de andra deltagarnas och majoriteten av tv-

tittarnas tycke och förtroende. Vi ska visa nedan att den stress som uppkommer som en följd 
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av denna kollision mellan syftet, att upprätthålla en idealiserad bild av sig själv, och de reella 

möjligheterna att faktiskt göra detta, inte sällan har en dämpande inverkan på effekten. 

5.5 Den fullständiga övervakningens självupphävande mekanism

Vi påstår alltså att den fullständiga typ av övervakning som äger rum i Big Brother även leder 

till att en mekanism som motverkar övervakningskamerors ursprungliga syfte, att ha en hög 

effekt och därmed disciplinera de som övervakas, uppkommer. Denna självupphävande 

mekanism har sin grund i de ständigt höga stressnivåer som långvarig fullständig övervakning 

orsakar, vilket vi redogjort för i teoriavsnittet, och illustrerar med hjälp av ett exempel nedan. 

Även Malin berättade under intervjun att hon ständigt var undermedvetet stressad på grund av 

kameraövervakningen (Intervjubilaga 1, fråga 5.1). 

Tatiana och Jessica gjorde i avsnitt 49 slut på en stor del av alla de ingredienser som fanns i 

kylen för att kasta på varandra i ett matkrig, (Big Brother 2006, avsnitt 49, 41:26), detta var 

sannolikt impulsiva snarare än målrationella handlingar, vilket vi ju tidigare definierat som ett 

symptom för minskad effekt. Ett resultat av deras beteende var att mycket av den mat som 

fanns tillgänglig tog slut. Matkriget uppstod till synes fullständigt spontant, under glada 

former. Tatiana uttryckte dock vid ett flertal tillfällen nästa dag att hon hade ångest som en 

följd av gårdagens matkrig: ”Jag har legat med en sån fet ångest i hela jävla dan” (Big Brother 

2006, avsnitt 50, 10:53). Effekten var därmed låg på henne under matkriget, och hög dagen 

efter. Vad beror då denna förändring på?

Vi tolkar, utifrån våra teorier, detta som irrationella och affektuella handlingar orsakade av att 

deltagarna ifråga varit utsatta för stress. Även om en stor del av dessa skulle kunna förklaras 

med hjälp av den fullständiga övervakningsformen och avsaknaden av en bakre region, 

förklarar inte dessa de förändringar av effekten som uppstått. Någon annan faktor måste ha 

bidragit till att utlösa dessa handlingar. Vi ska titta närmare på vad denna faktor kan tänkas 

vara så småningom, men nöjer oss för närvarande med att konstatera att den fullständiga 

övervakningen som råder i Big Brother är en förutsättning som i och med sin konstanta 

närvaro ständigt upprätthåller en hög stressnivå hos deltagarna. Detta leder till att steget till 

impulsiva handlingar blir mycket mindre hos dem än hos människor som inte ständigt är 

övervakade. Med andra ord blir deltagarna, som en följd av övervakningen, mycket mer 

känsliga än vanligt för stressiga situationer i övrigt. Jessica och Tatianas agerande är ett 
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exempel som tyder på att den idealiserade bilden inte är möjlig att upprätthålla under särskilt 

långa tidsperioder i Big Brother. Om man ska kunna upprätthålla bilden man vill förmedla 

krävs istället att man även har någonstans att ta en paus, att så att säga ta av sig masken, och 

göra sådana saker som är oförenliga med allmänhetens normer. Den fullständiga 

kameraövervakningen i sig har alltså själv en dämpande inverkan på sin egen effekt. Om man 

går ett steg längre inser man även att mekanismen ifråga inte har sitt slut här.

5.5.2 Konfliktens roll

Avsnitt 49 och 50 präglades av en stor öppen konflikt mellan flera av deltagarna, och som 

grundade sig i dels matkriget, och dels i att de två tidigare omnämnda deltagarna (Jessica och 

Tatiana) av flera andra allmänt ansågs ta för stor plats och störa ordningen i huset. Therese är 

exempelvis i slutet av avsnittet synbart irriterad på dem (Big Brother 2006, avsnitt 49, 43:37). 

Denna konflikt ökade på stressnivån ytterligare hos deltagarna. Även Gabriela uttryckte sin 

irritation öppet, hon sa till Samuel, och syftade då på Jessica och Tatiana, att: ”Jag orkar inte 

lyssna på skiten 24 timmar om dygnet ... vissa människor hörs här inne oavsett om du är inne 

på toaletten, i sovrummet, i x-room eller i gymmet, vart man än är så hör man dessa 

människor skrika hela tiden” (Big Brother 2006, avsnitt 49, 31:03). Lite senare i samma 

avsnitt gråter hon och uttrycker öppet att hon mår dåligt och känner hopplöshet av att vistas i 

huset, vilket ju enligt bl.a. Pearlin är tydliga symptom för stress. Denna ökning av hennes och 

flera andra deltagares stressnivå orsakas alltså inte direkt av övervakningen, utan av 

konflikten med Tatiana och Jessica. Dock är både konflikten som sådan och de 

impulshandlingar som utlöste den beroende av att kameraövervakningen ser ut som den gör. 

Om inte stressnivån varit förhöjd pga. övervakningskamerorna, skulle varken matkriget eller 

den efterföljande konflikten uppstått.

Även andra deltagare uttryckte alltså irritation över Jessica och Tatianas beteende, Carina sa 

exempelvis med märkbart irriterad röst att ”… de har haft sönder hela köket, tagit sönder 

saker, kastat mat… tagit all mat i kylskåpet och hällt på varandra …” (Big Brother 2006, 

avsnitt 50, 08:35). Anton konstaterade att även han varit jättearg på dem som deltog i 

matkriget, och frågade om hans ilska hade synts, samt sa att det var första gången han hade 

varit det i huset (Big Brother 2006, avsnitt 50, 02:32). Det faktum att han reflekterade över 

detta först dagen efter tyder på att även denna handling var impulsiv.
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Ett annat exempel på stressymptom utlösta av konflikten är när Samuel i samma avsnitt som 

den, visade sig naken inför kamerorna och flera av de andra deltagarna under en spontan lek 

där flera av deltagarna temporärt förvandlade ett matbord till en rutschkana genom att hälla 

olja och vatten på det (Big Brother 2006, avsnitt 49, 37:34). Detta är något vi tror att han 

aldrig skulle ha gjort om kameraövervakningens effekt varit på sin normala nivå, dvs. den 

nivå som råder i vanliga fall. Under denna lek var det ingen av deltagarna som visade några 

av de symptom som vi anser tyda på hög effekt, dock fann vi ett flertal exempel på motsatsen, 

exempelvis en stor mängd impulsiva handlingar, och det faktum att deltagarna inte verkade 

bry sig om eventuella konsekvenser av sina handlingar, varken i huset eller utanför. Vi tolkar 

helt enkelt deltagarnas beteende i denna situation som att de vill ”leka av sig”, fylla tiden med 

något, och på så sätt glömma bort den stressframkallande konflikten. De ägnar sig med andra 

ord åt det i teorin definierade ordet coping.

Konflikten ledde alltså till ännu högre stressnivåer (högre än den övervakningen orsakat på 

egen hand) hos flera av deltagarna, vilket i sin tur via copingmetoder minskade kamerornas 

effekt på dem ytterligare. Figur 1.1 illustrerar denna mekanism, som vi kommit att kalla den 

fullständiga övervakningens självupphävande mekanism, schematiskt.

(fig. 5.1: Den fullständiga övervakningens självupphävande mekanism)
                                

                                                      Konflikter

Övervakning  Stress                                            Impulsiva handlingar Stress Minskad effekt

                         Minskad effekt

I det senare exemplet ledde dock inte de irrationella handlingarna (i form av den spontana 

leken) till några ytterligare konflikter, och därför avstannade mekanismen i detta fall 

efterhand. Hursomhelst, i och med denna mekanism är stressnivån ständigt förhöjd bland 

deltagarna, och steget från målrationella till impulsiva handlingar är därför mindre än i 

vanliga fall. Viktigt att tillägga här är att denna modell inte beskriver ett fullständigt samband, 

utan tendenser. Stress leder inte alltid till minskad effekt, irrationella handlingar inte alltid till 

konflikter osv. Dessutom finns förutom de vi redan nämnt ett par andra stressfaktorer som 

också dessa utlöser impulsiva handlingar och därmed minskar effekten, vilka bl.a. kommer att 

beröras i kapitel 5.6 och 5.7.



24

5.5.3 En närmare titt på förhållandet mellan stress och minskad effekt

Vi har beskrivit steget mellan höga stressnivåer och minskad effekt i teoridelen, och där 

förklarat att detta samband beror på att människor så att säga uppfinner olika metoder för att

försöka sänka stressen till sin normala nivå igen. Syftet från deltagarnas sida är att minska 

stressen på kort sikt, men resultatet är att övervakningens disciplinerande effekt minskar, 

vilket i sin tur via irrationella handlingar och konflikter inte sällan leder till ökad stress sett ur 

ett längre perspektiv. 

I det föregående exemplet var denna metod spontan lek. Vi ska nedan ge ett par belysande 

exempel på de andra två nämnda copingmetoderna vi nämnt, dvs. alkoholkonsumtion, och 

nästintill blind tilltro respektive paranoidartat avståndstagande från intima relationer. 

Överkonsumtion av alkohol minskar i våra exempel mycket riktigt övervakningens effekt 

avsevärt. Vi ser också nästintill utan undantag väldigt glada reaktioner hos deltagarna i de fall 

alkohol kommer in i bilden. Hursomhelst, i avsnitt 71 började Anna och Carina att 

överkonsumera alkohol, vilket ledde till att de i takt med ökad berusning brydde sig allt 

mindre om kamerorna (Big Brother 2006, avsnitt 71, 22:46). Så småningom både dansade och 

skrek de rakt ut, och lät sina handlingar i övrigt styras av spontana infall i väldigt stor 

utsträckning. 

Effekten var i denna situation mycket låg, och impulsiva handlingar orsakade även i detta 

exempel konflikter. Vid ett tillfälle befann sig Carina och Daniel i badrummet, båda märkbart 

berusade, och en öppen hetsig konflikt uppstod mellan dem (Big Brother 2006, avsnitt 71, 

41.20). I diskussionen som uppstod uttryckte exempelvis Daniel sin djupa övertygelse, vilket 

vi, i och med dess irrationella karaktär, antar baserades på värderationella snarare än 

målrationella åsikter, om att han skulle vinna Big Brother, samtidigt som Carina utan 

eftertanke öste ur sig diverse personangrepp mot honom. Detta tror vi inte att någon av dem 

skulle ha gjort i nyktert tillstånd, eftersom denna typ av självberöm, upphöjande av sig själv 

gentemot andra och personangrepp alla enligt vår uppfattning strider mot vårt samhälles 

normer. 

När det gäller vårt andra exempel på copingmetod, paranoid självisolering från eller 

överdriven tillit till andra människor, kan vi nämna när Samuel (precis efter att ha visat sig 

naken inför kameran) i avsnitt 49 har ett väldigt känslosamt samtal med Gabriela, och sa att 

”jag mår jättebra härinne på grund av dig” (Big Brother 2006, avsnitt 49, 40:56). Detta trots 
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att de enbart har känt varandra under någon enstaka dag. Även om det inte finns något som 

tyder på att det inte handlade om så att säga äkta känslor, tror vi att de förstärktes något av 

den stressiga situationen. Längre fram i ett senare avsnitt av programmet visade det sig att 

Samuel själv beskrev detta, om än med omvänd kausalitet: ”Jag fattade tycke för Gabriela 

ganska fort här inne, vilket resulterade i att jag glömde bort mina problem, och vilket gjorde 

det enklare för mig att vara här … Gabriela gav mig närheten jag behövde” (Big Brother 

2006, avsnitt 67, 13:25).

5.6 Vem övervakar?

Förutom just kameraövervakningen finns det alltså ett flertal faktorer som påverkar både 

stressnivån hos, och även effekten på varje enskild deltagare i huset. Skillnaden är att dessa 

inte sker oavbrutet, utan enbart uppstår i vissa situationer. Konflikter med och relationen till 

de övriga deltagarna är en sådan, dessa har ju makten att nominera vilka som ska vara möjliga 

att rösta ut. Under den första veckan av programmet bestod den primära publiken av de övriga 

deltagarna, snarare än allmänheten (i form av Internet- och tv-tittarna). Effekten från 

övervakningskamerorna minskade just eftersom det huvudsakliga skådespelet skedde inför de 

andra deltagarna. I detta fall kan man säga att de alla övervakade varandra, därför var 

disciplinen fortsatt hög inför och på grund av de andra deltagarnas närvaro. Det finns två 

avgörande skillnader mellan övervakningen som äger rum deltagarna emellan, och den som 

kamerorna står för: synligheten och omfattningen. I den senare typen av övervakning är det 

ständigt möjligt att veta när man övervakas och inte, dessutom kan man frivilligt välja att dra 

sig undan från de andra deltagarna. Kort sagt, övervakningen från andra deltagare saknar inte, 

till skillnad från den vi pratat om hittills, en bakre region.

Den första veckan var alltså deltagarna så upptagna av att lära känna, och försöka bli vänner 

med varandra att kamerornas effekt minskade. Detsamma gäller när nya deltagare kommer in 

i huset efterhand. En av de norska deltagarna, Irene, hamnar, när hon lite tidigare samma dag 

kommit in i huset, i en situation ensam i köket med en annan norsk deltagare (Rickard) och 

diskuterar då den mat som inhandlats för veckan. När Rickard börjar klaga på den mat som 

finns kallar hon fullkornsbröd med negativ klang för ”typiskt svenskt bröd” för att försöka 

göra ett bra intryck på honom (Big Brother 2006, avsnitt 50, 27:15), och förolämpar därmed 

mer än hälften av programmets tittare öppet. 
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Ett annat exempel som tyder på detta är när Daniel, som är en ny deltagare, och Samuel, som 

varit med från början av programmet, i avsnitt 21 skall handla vin och andra alkoholhaltiga 

drycker inför kvällens fest (Big Brother 2006, avsnitt 21, 25:40). Detta sker frånskilt från de 

övriga deltagarna, men syns inför kamerorna. Den shopping som sker i Big Brother går 

nämligen till så att man går in i ett avskiljt rum som innehåller en automatisk mataffär. Den 

fungerar enligt samma princip som de godis-/läskautomater man finner på tunnelbanestationer 

eller i biosalonger, fast innehåller förutom godis, även matvaror, tobak och alkoholhaltiga 

drycker. I detta fall öppnades på grund av någon form av tekniskt haveri alla luckor i 

automaten, vilket gav dem tillträde till alla varor, snarare än enbart de varor de betalat för. 

Daniel ville då börja ta för sig av varorna (impulsiv handling), samtidigt som Samuel inte vill 

göra det (målrationell handling) och pekar på en kamera för att motivera varför. 

Kameraövervakningens effekt var därmed låg på Daniel och hög på Samuel, vilket som sagt 

beror på att Daniels primära publik till en början bestod av de övriga deltagarna. Han befann 

sig i den bakre regionen i förhållande till sin publik, medan Samuel stod i den främre.

Till en början verkar alltså de övriga deltagarna vara viktigare än tv-tittarna när det gäller att 

spela ett skådespel. Ett annat exempel på detta är när Tatiana (som då vistats i huset under 5 

dagar) konfronterar Samuel angående något hon irriterat sig på hos honom under dessa 5 

dagar, går de in i ett avskiljt rum, tvättstugan, så att de andra deltagarna varken kan höra eller 

se dem. Diskussionen upphör direkt när en annan deltagare kommer in i rummet, samtidigt 

som ingen hänsyn över huvud taget verkar tas till övervakningskamerornas närvaro (Big 

Brother 2006, avsnitt 50, 03:50). Det faktum att det dröjde fem dagar innan hon berättade det 

för Samuel tyder på att hon tvekade innan hon sa ifrån. Vi ser detta som att hon till en början, 

av oro för att tappa i aktning hos sin publik (i detta fall de andra deltagarna), helt enkelt inte 

vågade ifrågasätta någon av deras beteende. Detta var alltså ett resultat av att hon försökte 

upprätthålla en fasad gentemot dem. I takt med att hon vistats i huset under allt längre tid, 

minskade dock både behovet av och möjligheterna att upprätthålla en fullständig sådan fasad. 

Förenklat skulle man kunna säga att hon lärde känna de andra deltagarna bättre, och de lärde 

även känna henne. 

Detta, i kombination med den alltmer påtagliga stressen som Samuels beteende orsakade hos 

Tatiana, ledde till att fasaden gentemot dem så småningom inte längre var möjlig att 

upprätthålla i fullständig utsträckning. Det faktum att diskussionen skedde utan de andra 

deltagarnas närvaro, och dessutom avbröts direkt när någon annan gick in i rummet, tyder 
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dock på att en viss vilja att upprätthålla en fasad gentemot dem fortfarande fanns kvar efter de 

första fem dagarna. I annat fall skulle hon ju utan större problem kunnat ta upp det för allmän 

diskussion. 

Efterhand minskade alltså, i takt med att man lärde känna varandra bättre, deltagarnas 

inflytande på varandras disciplin. Man visste helt enkelt så småningom vart man hade 

varandra, och därför skiftade man publik från deltagarna, som ju hade makten att nominera, 

till tv-tittarna, som hade makten att rösta ut. För att kunna vinna förstapriset i Big Brother och 

därmed inkassera en miljon kronor, krävs därför att man är vän med både majoriteten av de 

övriga deltagarna samt TV- och Internet-publiken.

5.7 Andra faktorer

Förutom inflytandet från övervakningen i sig och de andra deltagarnas närvaro, är 

nomineringarna och omröstningarna en viktig faktor som minskar effekten i Big Brother. 

Detsamma gäller utmaningarna deltagarna får varje vecka. De ger nämligen alla ofta upphov 

till den ökning av stressnivåerna som krävs för att framkalla impulsiva handlingar. I och med 

att stressen redan ligger på en relativt hög nivå som en följd av avsaknaden av bakre regioner, 

behöver som sagt inte dessa faktorer vara särskilt påtagliga och/eller långvariga för att de ska 

få en dämpande inverkan på effekten. 

Vi såg en mängd exempel på att stressiga situationer i allmänhet minskar effekten i alla de 

avsnitt vi analyserade. Exempelvis blir Daniel tvungen att lämna huset i avsnitt 49 som en 

följd av tv-tittarnas omröstning och de övriga deltagarnas nomineringar. I detta fall stod det 

mellan honom och Samuel, och under ceremonin då resultatet av omröstningen lästes upp i 

högtalarsystemet uppstod en stor mängd stress (Big Brother 2006, avsnitt 50, 16:34). Samtliga 

deltagare uppvisade något stressymptom, och direkt efter att Daniel lämnat huset är alla 

synbart nedstämda. Efter ett par minuter annonserar producenterna i husets högtalarsystem 

dock att en fest skall äga rum samma kväll, och alla deltagarna blir helt plötsligt överlyckliga, 

och springer bokstavligen runt i huset (Big Brother 2006, avsnitt 49, 16:44). Dessa 

humörsvängningar är tecken på hög stress, i synnerhet med tanke på att glädjen beror på att de 

får tillgång till alkohol. Den uppmärksamme läsare som i detta skede undrar vad det var för 

utlösande faktor som låg bakom Jessica och Tatianas matkrig, finner den i form av Daniels 

uttåg som finns beskrivet i det ovan nämnda exemplet.
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En kritisk läsare å sin sida, skulle kunna hävda att deltagarna fortfarande spelar ett skådespel 

och bara låtsas vara ledsna och nervösa för att vinna i popularitet hos sin publik. Kritikern i 

fråga kan i så fall med all rätt säga att effekten fortfarande är hög i denna situation, vilket i sin 

tur innebär att orsaken till Tatiana och Jessicas matkrig inte alls behöver vara stress. Vi tror 

dock att även om Big Brother i stort sett alltid handlar om teater till en viss utsträckning, 

utesluter inte det ena alltid det andra. Även om en viss effekt alltid finns, har åtminstone 

majoriteten av deltagarna lärt känna, och kopplar därmed verkliga känslomässiga band till, 

varandra. Vi uppmanar den läsare som tvivlar på vårt resonemang att själva titta på 

situationen i fråga (Big Brother 2006, avsnitt 49, 16:34) för att kunna bilda sig en egen 

uppfattning.

Vid ett annat tillfälle ska deltagarna genomföra ett uppdrag de fått av producenterna, som går 

ut på att bygga en hinderbana och sedan tävla om vem som kan ta sig igenom den på kortast 

möjliga tid (Big Brother 2006, avsnitt 71, 10:15). Vinnaren av denna tävling får immunitet 

vid nästa nomineringstillfälle, och som en direkt följd av detta höjs stressnivån bland 

deltagarna avsevärt. Under tävlingens gång ser man också hur effekten minskar, vilken tar sig 

uttryck i både impulsiva handlingar och stressymptom hos majoriteten av deltagarna.

5.8 Vilka faktorer ökar effekten?

Efter att ha ägnat avsevärd tid åt vilka faktorer får effekten att minska, skall vi nu övergå till 

att beskriva de med motsatt, förstärkande, inverkan. Detta avsnitt är inte lika omfattande som 

föregående, dels eftersom dessa faktorer och situationer många gånger helt enkelt är 

motsatsen till de faktorer som har  inverkan. Dessutom är effekten faktiskt aldrig särskilt hög i 

Big Brother. En av de viktigaste förutsättningarna för hög effekt på lång sikt är frånvaron av 

stress, med allt vad det innebär i form av tillgång till bakre regioner, konflikthantering osv. 

Detta har producenterna bakom programmet motverkat genom att istället skapa 

förutsättningar för just situationer som präglas av stress.

En annan viktig förutsättning för hög effekt är att man som deltagare är medveten om att man 

faktiskt är övervakad. Ju högre medvetenheten om detta är, desto högre blir effekten. I avsnitt 

67 sitter Daniel, Carina och Linn, avskiljt från de andra deltagarna, och pratar avslappnat med 

varandra. Så småningom kommer frågan upp om de skulle kunna tänka sig att ha sexuellt 

samlag inför kamerorna i huset. Carina säger att: ”det går inte, vi är ju på TV” (Big Brother 
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2006, avsnitt 67, 32:15). Hon tänker sig att det kommer få konsekvenser utanför huset, och 

baserar detta på logisk slutledning, som, i kombination med medvetenheten, är en av de 

starkaste drivkrafterna bakom övervakningens effekt. En förutsättning för att denna typ av 

resonemang skall kunna genomföras krävs tid för eftertanke, och även en viss grad av lugn 

och ro. Därför resulterar situationer som präglas av detta ofta även i disciplinerat beteende. 

Även om producenterna bakom programmet gjort sitt bästa för att minimera omfattningen av 

sådana situationer, uppstår de alltså ibland. Ett annat exempel är när Anton och Linn sitter och 

solar (Big Brother 2006, avsnitt 67, 25:00). I denna situation diskuterar de nästkommande 

omröstning. Trots att Linn är en av de tre som är nominerade, använder hon sig uteslutande av 

rationella tankegångar.

Det verkar alltså som att situationer där tre-fyra deltagare frivilligt drar sig undan från de 

övriga för att reflektera, präglas av låg stress, och skapar därmed förutsättningar för högre 

effekt.

Även när deltagarna befinner sig ensamma i biktrummet finns det tid och förutsättningar för 

reflektion hos dem, vilket minskar stressnivån – och ökar effekten - en aning. Frånvaron av de 

andra deltagarna gör att de inte heller behöver oroa sig för deras reaktioner. När någon 

befinner sig ensam i biktrummet är det alltid allmänheten som är primär publik, och därför 

anpassas framträdandet därefter. Ofta tackar deltagarna publiken för att de inte blivit utröstade 

dittills, och även hälsningar till familjen och vänner är vanligt. Impulsiva handlingar och 

normbrytande beteende förekommer i mindre utsträckning här. Samtidigt återfinns ett flertal 

exempel på motsatsen. Disciplin och självpresentation är alltså mer framträdande än vanligt 

hos deltagarna i denna situation (Big Brother 2006, avsnitt 49, 20:35). 

5.9 Sista dagarna i huset

Tävlingen upptar under de sista dagarna alltmer av deltagarnas medvetande, Jessica sa att hon 

t o m drömt om vem som skulle bli utröstad (Big Brother 2006, avsnitt 95, 05:45). Både 

Anna, Daniel och Jessica säger i biktrummet att de är väldigt nervösa, och att det varit en lång 

dag (Big Brother 2006, avsnitt 95, 12:55). Trots situationen och stressen den orsakar, försöker 

deltagarna dock agera rationellt i största möjliga utsträckning, vilket vi tror beror på att 

incitamenten till detta blir starkare ju närmare vinsten de kommer. Samtidigt är dock detta en 

stressfaktor, och trots viljan att agera rationellt tar därför olika typer av impulsiva handlingar 
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ofta över. Ett exempel på detta är när Anton och Rickard börjar bråka om vem som skall 

handla mat i automaten, och Rickard ilsknar till (Big Brother 2006, avsnitt 95, 06:47). Senare 

i samma avsnitt får Rickard se ett inspelat videoklipp med hälsningar från sin flickvän, vilket 

leder till att både han och Jessica börjar gråta öppet (Big Brother 2006, avsnitt 95, 26:10). 

Vi ser här att trots viljan från deltagarnas sida att agera rationellt, är effekten låg även i slutet 

av säsongen som en följd av den allt mer påtagliga stressen. Därmed falsifieras vår

ursprungliga hypotes att effekten skulle öka ju närmare vinsten man kommer.

6. Slutsatser

Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer som påverkar effekten av de 

övervakningskameror som återfinns i Big Brother. Frågeställningarna löd:

1) Vilka faktorer påverkar effekten av den övervakning som sker i Big Brother? 

2) Påverkar var och en av dessa faktorer effekten i förstärkande eller dämpande bemärkelse, 

och vad beror det på i så fall?

Ett svar på dessa frågor lyder i sin tur:

Konflikter mellan deltagarna, nomineringar och omröstningar, tävlingar, stress i allmänhet, 

dess copingmetoder såsom alkoholkonsumtion och förträngandet av rationellt tänkande, och 

sist men inte minst, övervakningskamerorna i sig - dessa påverkar alla effekten i dämpande

bemärkelse. Dessutom hänger de ihop med och överlappar varandra, exempelvis leder stress i 

Big Brother ofta till alkoholkonsumtion och andra copingmetoder. Samtidigt beror stress i sig 

på antingen en, eller en kombination utav flera av förutsättningarna. Fig. 6.1 är en modell som 

förenklat beskriver hur dessa förhåller sig till varandra i Big Brother (observera att vi dock i 

figuren inte tagit hänsyn till att övervakning är en konstant förutsättning samtidigt som de 

övriga är tillfälliga faktorer). Under analysens gång upptäckte vi även att effekten på 

deltagarna inte uppvisar någon tendens till förändring över tid, vilket innebär att varken 

kameravana, dåligt minne, eller andra faktorer knutna till tidsförloppet bidrar till förändringar 

av effekt i någon större utsträckning, vilket var vår ursprungliga hypotes.
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Figur 6.1: Faktorer som minskar effekten av övervakningskamerorna i Big Brother

Konflikter
Nomineringar & Omröstningar
Tävlingar Stress Alkoholförbrukning, Impulser, osv.
Fullständig övervakning
Övriga förutsättningar  Coping

Förutom dessa faktorer påverkar även deltagarnas övervakning av varandra effekten på detta 

sätt. Ju mindre deltagarna känner varandra, desto större betydelse får denna förutsättning för 

beteendet hos dem, på bekostnad av övervakningskamerornas inverkan. Dock leder de båda 

till ett likartat, disciplinerat, beteende. Även om både effekten och stresståligheten varierar 

från en deltagare till en annan, och även om det finns vissa fall som inte passar in någonstans i 

vårt resonemang, finns det som vi visat anledning att tro att ett faktiskt samband existerar.

Effekten är genomgående relativt låg i Big Brother, och trots att allmänheten ständigt kan se 

vad som försiggår i huset, bryter deltagarna ständigt mot normer, agerar impulsivt osv.

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att de faktorer som förstärker effekten mer ovanliga 

inslag än dess motsatser i huset. Vår analys av Big Brother visar att den fullständiga typ av 

övervakning som äger rum däri, med bristen på bakre regioner som en viktig följd, leder till 

kaos snarare än disciplin hos deltagarna. Frånvaron av bakre regioner att kunna koppla av i 

leder nämligen till permanent förhöjda stressnivåer, och minskar därmed marginalen till att 

begå impulsiva handlingar som en följd av andra, mer tillfälliga, stressfaktorer. 

Big Brother skiljer sig ifrån exempelvis det svenska samhället på många grundläggande 

punkter. En av de viktigaste skillnaderna mellan dessa två plan är att det i dag inte råder 

fullständig övervakning på samhällsnivån. En annan skillnad är att deltagarna i Big Brother 

lever under dessa förutsättningar på en frivillig basis. I inledningen av detta arbete skrev vi att 

förekomsten av övervakningskameror ökat kraftigt i det svenska samhället under det senaste 

decenniet. Detta innebär att övervakningen närmar sig den fullständiga formen, men uppnår 

den inte. På grund av detta är det inte med hjälp av enbart detta arbete möjligt att dra några 

slutsatser om övervakningens effekt på medborgarna i exempelvis dagens svenska samhälle. 

För att detta skall vara möjligt krävs istället att man studerar situationer där sådana

förutsättningar råder, och jämför de resultat man får med dem vi kommit fram till i detta 

arbete. Med hjälp av våra resultat kan man dra slutsatsen att bakre regioner är vitala för att 

människor skall kunna återhämta sig mellan sina framträdanden. Utan bakre regioner är det 
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alltså omöjligt att handla rationellt under längre tidsperioder, oberoende om det gäller 

deltagarna i Big Brother eller i hela samhället.

Om samhället i sin helhet präglades av sådan, fullständig, övervakning kan man tänka sig att 

samma fenomen skulle uppstå även på det planet. Impulsiva handlingar skulle då uppstå trots 

att de automatiskt ledde till olika typer av bestraffningar. Dessa impulsiva handlingstyper, i 

sin mest idealtypiska form, tar nämligen som bekant ingen som helst hänsyn till rationella 

grunder. Även om vi tror att en viss grad av kontroll är viktigt för att ett samhälle skall kunna 

existera, och övervakningskameror är en viktig del av detta i moderna sådana, visar detta 

arbete att fullständig övervakning motverkar snarare än främjar syftet med denna typ av 

kontroll.

Hur ser det då ut i en situation där tillgången till bakre regioner är mer begränsad än den är i

dagsläget? Måste övervakningen vara av fullständig art för att övervakningens 

självupphävande mekanism skall inträffa, eller ökar den kanske i omfattning i takt med att 

övervakningen utvidgas? Finns det några andra faktorer på samhällsplanet som saknas i Big 

Brother, och som motverkar denna mekanism? Detta är frågor som återstår att besvaras av 

framtida forskning.
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Bilaga 1: Intervju med Malin Alvarsson, 2006-11-14

1. Beskriv dig själv med högst 5 ord!
Ärlig, Självsäker, Glad, Social

2. Vad sysslar du med numera? 
Jag jobbar som make-up artist på MAC

2.1 Vad gör du om 10 år?
Jag är fortfarande mig själv, förmodligen frilansar jag som make-up artist och trainer på olika 
modevisningar och fotograferingar runtom i världen, är jättelycklig och har en passionerad 
man. Alltså ungefär samma som idag, fast på en högre nivå.

3. Hur gick det till när du blev uttagen till Big Brother? 
Det var en helt vanlig dag på jobbet, jag var mig själv, vi får vara det där. Plötsligt kom det 
fram en tjej och frågade om jag skulle kunna tänka mig att vara med i Big Brother.

Hur reagerade du när du blev tillfrågad?
Jag började gapskratta och sa aldrig i livet, eftersom jag egentligen inte ens tycker om den här 
typen av program. Till slut fick jag ändå hennes visitkort. Lite senare ringde jag till min 
mamma, med visitkortet i handen, och frågade vad hon skulle tycka om att jag var med i Big 
Brother. Efter att ha fått hennes samtycke bestämde jag mig för att se hur långt jag skulle 
komma i uttagningen. Det slutade med att jag var en av de som gick vidare av 20000 
sökanden, och då var det ju svårt att tacka nej.

4. Hur mycket visste du om Big Brother innan du var med själv? 
Jag har sett tidigare säsonger, och visste vad programmet går ut på, jag var faktiskt 
dokusåpaskeptiker. Kanske var det därför jag skulle vara där. Jag hade aldrig sett mig själv 
kunna gå in i den situationen tidigare.

Av det du då visste, vad var ditt spontana intryck?
Inte särskilt bra, jag var ju skeptiker.

5. Var det som du hade tänkt dig att det skulle vara?
Jag hade inte tänkt så mycket på hur det skulle vara innan jag faktiskt gick in. Däremot fick 
jag något av en chock när jag insåg att jag var så olik de andra deltagarna. Jag kände att jag 
hade valts ut för att skapa någon slags kontrast, och det kändes jobbigt eftersom jag då insåg 
vilket stor roll jag fått och hur stort ansvar som lagts på mina axlar. Dessutom hade jag inte 
tänkt mig att många av dem som tittar på programmet är tolvåriga tjejer, och att man blir en 
förebild för dessa som deltagare i Big Brother. Hade vetat det hade jag tänkt efter mer innan 
jag tackade ja.

Var det som du tänkt dig med kamerorna? 
Det är ju svårt att missa dem, men så småningom kopplar man faktiskt bort dem. I början 
känns det jättekonstigt med kameror överallt, speciellt de som sitter inne på toaletten. De 
andra kamerorna kopplar man däremot bort efter ett tag. Även om man undermedvetet vet om 
att de finns där går man inte hela tiden runt och tänker på dem, och att allt man gör syns. 
Däremot blir man stressad på grund av deras närvaro, denna stress förstärks också av alla 
tävlingar.
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Händer det att man gör något och sedan ångrar sig p.g.a. att man kommer ihåg att man blir 
övervakad?

Absolut, det händer ofta, ett bra exempel är när man berusad, det räcker med att man har 
tagit någon enstaka öl för att man både kan göra och säga det första som faller in framför 
kameran. Man kan göra och säga totalt idiotiska saker som man annars aldrig skulle göra, 
för att sedan ångra sig just eftersom man kommer på att kamerorna finns där. 

6. Om du var fick välja ut det bästa respektive det värsta med att vara med i Big 
Brother, vad skulle dessa vara? 

Det bästa var att jag fick utmana mig själv, mitt självförtroende har ökat och jag vet att jag 
är duger gott och väl som jag är. Det värsta är nog samma sak att jag bland annat utmanat 
mig själv på detta sätt. Själva processen att genomleva för att bli stark som jag är idag är 
nog den värsta jag fått vara med om. Det var även jobbigt att komma ut ur huset och bli 
igenkänd nästan överallt. Man kunde inte ens gå till videobutiken utan att behöva bemötas 
av folk som kände igen mig. Jag hade inte tänkt mig att bli igenkänd som jag blev efteråt. 
När man är inne i huset så tänker man inte på världen utanför och man är inne i sitt eget 
lilla samhälle. Och det är antagligen därför man tappar lite begreppet.

7. På en skala från 1-10, hur mycket oroade du dig för att ditt eget uppträdande 
skulle få konsekvenser utanför huset? 

1, jag står för det jag gjort. Däremot var jag lite orolig för hur Big Brother-producenterna 
vinklade mitt agerande. Det enda jag kanske oroade mig för var de tillfällen jag trodde att 
jag kanske hade sårat de människor jag bryr mig om och känner, och jag struntade i vad 
svenska folket eller norska folket tycker om min agerande. Jag förstod att folk skulle 
känna igen mig, men vidden av det är något jag insåg först efter att jag kommit ut.

Fanns det tillfällen där du fick lust att slippa kameror? 
Redan efter en halvtimme undrade jag vad jag gjorde där inne och självklart ville jag vid 
fler tillfällen slippa kameran och kunna göra saker ifred. Däremot kan man inte göra något 
åt det om man har accepterat att gå med på att kameran finns där.  

8. Tror du att du skulle uppträtt annorlunda om det inte funnits kameror i huset? 
Inte direkt, kanske hade jag kunnat göra mer vardagssaker som man gör hemma. Man går 
till exempel inte omkring i allmänt sunkigt. Däremot tror jag inte att jag hämnade mig 
själv på grund av kamerorna, snarare på grund av situationen i sig i så fall. 

10.1 Vad tror du om de andra deltagarna?
I Big Brother var det omöjligt att spela ett spel rakt av, just på grund av att man hela tiden 
är övervakad. Man kan helt enkelt inte låtsas att man är någon annan 24 timmar om 
dygnet. Däremot tror jag att många censurerade sig själva på grund av att det var kameror 
närvarande, vilket jag tyckte var tråkigt.

9. Om det fanns en lag om att alla var tvingade att installera övervakningskameror 
hemma hos folk, vad skulle du tycka om den?

Jag skulle absolut inte tycka om det, eftersom jag tror på att alla bör kunna ta ansvar över 
sig själva och andra utan att vara övervakade.

9.1 Tror du att din syn på detta förändrats efter din medverkan i Big Brother?
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Inte på det politiska planet, jag är fortfarande en lika stor motståndare till ett Big Brother-
samhälle. Däremot är jag mycket mer avslappnad idag om jag upptäcker att jag blir 
filmad.

10. Finns det någonting mer du vill tillägga?
Jag tänker på det där med att kameraövervakningen påverkar olika mycket beroende på 
vilken situation det handlar om. När man exempelvis är på toaletten eller står i duschen 
påverkas man väldigt mycket mer av dem än om man exempelvis sitter och dricker öl 
tillsammans i en grupp.
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Bilaga 2: Skiss över Big Brother-huset

1. Badrum
2. Sovrum
3. Sovrum
4. Biktrum
5. Vardagsrum
6. Uppdragsgård
7. X-room
8. Utegård
9. Gym
10. Studio


