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1. Abstract 

Tanken med mitt arbete var från början att jämföra serien Black Mirror med antologiserien 

The Twilight Zone, deras likheter och olikheter. Men när jag under arbetets gång upptäckte 

hur få arbeten och analyser det fanns av den förstnämnda serien, och hur många analyser det 

fanns av den andra, valde jag att fokusera mer och mer på Black Mirror. När jag läste David 

Melbyes bok Irony in The Twilight Zone: How the Series Critiqued Postwar American 

Culture slog det mig att mycket av det han nämner också passar in på Black Mirror. De flesta 

som har undersökt de två serierna har valt att göra det utifrån deras stilistiska drag, och inte 

utifrån hur de använder ironi och hur det översattes till samhällskritik. Jag blev allt mer 

nyfiken och valde att förändra min analys för att undersöka just det. 

 

2. Inledning 

2 oktober 1959 sände tv-kanalen CBS det första avsnittet av antologiserien The Twilight Zone 

(Rod Serling, 1959) skapad av Rod Serling.1 Redan på 1950-talet hade han framgång inom 

amerikansk television och med The Twilight Zone nådde han nya höjder.2 Serien fann snabbt 

en publik och blev mycket populär både bland filmkritiker och vanliga åskådare.3 Det tog inte 

lång tid innan man såg potential i serien och snart blev den analyserad för vidare tolkning. 

Serien var egentligen inte revolutionerande i sin form. Antologiserier för TV 

hade gjorts tidigare inte minst Alfred Hitchcock Presents (Alfred Hitchcock, 1955).4 Idén att 

                                                           

 

1 The Twilight Zone på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf – hämtad 2019-

01-07 

2 Peter Wolfe, In the Zone: The Twilight World of Rod Sterling, Popular Press 1, 1997, s 10 ff 

3 Melbye David, Irony in The Twilight Zone: How the Series Critiqued Postwar American Culture, 

Rowman & Littlefield, 2016, s 4 f 
4 Alfred Hitchcock Presents på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0047708/?ref_=tt_ov_inf – hämtad 

2019-01-07 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf
https://www.imdb.com/title/tt0047708/?ref_=tt_ov_inf
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samla flera olika berättelser i en samling är också välkänd i litteratur. Det som fick The 

Twilight Zone att sticka ut från andra liknande serier var den underhållande blandningen av 

science-fiction, fantasy och mystik. Men framförallt var det hur ironi används för att förmedla 

samhällskritik som gjorde den till en av de största serierna under Tv:s ”Golden Age”, och en 

av de mest omtalade antologiserierna någonsin.5 Användningen av ironi i kombination med 

den fiktiva verkligheten i The Twilight Zone skapar en effektiv plattform för att kritisera 

samhället. Avsnitten i serien utspelar sig i en alternativ dimension ”the twilight zone”. Den är 

ofta väldigt lik vår egen värld, men med en fantasifull teknisk, psykologisk, moralisk eller 

magisk tvist. Genom att visa brister i den fiktiva världen kunde programmen kritisera det 

verkliga samhället på ett sätt som tittaren kunde relatera till.6  

4 december 2011 släpptes det första avsnittet av serien Black Mirror (Charlie 

Brooker, 2011) på Channel 4 i Storbritannien. Året efter vann serien en Emmy för bästa mini-

TV-serie utanför USA, och 2015 köptes serien av Netflix.7 I Netflix utbud ökade seriens 

popularitet, och dagens medieföretag beskrev den som vår generations The Twilight Zone. 

Rolling Stones Rob Sheffield skriver ”How ’Black Mirror’ became the technology era’s 

’Twilight Zone’”8, The New Yorkers Emily Nussbaum beskriver Black Mirror som ”The 

Twilight Zone for the digital era”9 och The Guaridans Ben Child frågar ”Do we really need a 

twilight zone revival in the era of ’Black Mirror’”.10  

Har Black Mirror inspirerats av mer än bara The Twilight Zones stil, moraliska 

dilemman och chockerande vändningar? Om Black Mirror verkligen är vår generations The 

Twilight Zone; har den då samma underliggande samhällskritik? Genom att analysera vad som 

skrivits om The Twilight Zone och applicera det på Black Mirror hoppas jag kunna kartlägga 

                                                           

 

5 Melbye David,s 4 f 
6 ibid, xii ff 
7 Black Mirror på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt2085059/?ref_=ttep_ep_tt – hämtad 2019-01-07 

8 Rob Sheffield, “How ’Black Mirror’ became the technology era’s ’Twilight Zone”, Rolling Stone, 

2016-10-31 
9 Emily Nussbaum, “The Twilight Zone for the digital era”, The New Yorker, 2015-01-5 
10 Ben Child, “Do we really need a twilight zone revival in the era of ’Black Mirror’”, The Guardian, 

2017-11-7 

https://www.imdb.com/title/tt2085059/?ref_=ttep_ep_tt
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samhällskritiken i serien och kanske få en bättre bild av hur man kan analysera samhällskritik 

i antologiserier. 

 

3. Syfte och frågeställning 

Genom att utgå från David Melbyes text om The Twilight Zone, och mer specifikt hur 

samhällskritiken i serien har utforskats vill jag analysera hur Black Mirror förhåller sig till 

samma forskning. Jag vill få insikt i om serien har underliggande samhällskritiska åsikter, och 

ge konkreta exempel på vad de enskilda avsnitten kan referera till. 

 Min frågeställning och vad jag vill få svar på är: Vad är samhällskritiken i Black 

Mirror? Som en vidareutveckling av det vill jag svara på: Hur förhåller sig samhällskritiken i 

Black Mirror till den utstuderade samhällskritiken i The Twilight Zone. Genom att applicera 

vad David Melbye kom fram till om The Twilight Zone, hoppas jag kunna besvara om Black 

Mirror verkligen är vår generations The Twilight Zone. 

 

4. Forskningsläge 

Det finns en stor mängd litteratur om The Twilight Zone, men en liten del av den har tittat på 

samhällskritiken i serien. Många av de litterära källorna fokuserar istället på seriens 

utformning eller tar upp enskilda avsnitt för analys. Detta betyder inte att det inte finns någon 

som har skrivit om samhällskritiken i serien, utan att de som gör det har inte samhällskritiken 

i central fokus eller att de inte undersöker hur denna samhällskritiken kommer fram. Detta 

gäller dock inte för boken Irony in The Twilight Zone: How the Series Critiqued Postwar 

American Culture från 2016 av David Melbye. Det gör hans bok till en perfekt bas för mitt 

arbete.  

En av de mer citerade böckerna om The Twilight Zone är Marc Scott Zicree’s 

The Twilight Zone Companion från 1989. Boken är en uppslagsbok av The Twilight Zone med 

beskrivningar och analyser av varje avsnitt tillsammans med trivia kring både produktionen 

och avsnitten själva. Det är en bok avsedd för beundrare av serien och bidrar med en snabb 
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och effektiv referenslista över seriens alla avsnitt, men den ger ingen förståelse för avsnittens 

underliggande budskap. 

En annan liknande referenslista som fungerar som en uppdaterad version av 

Zicree’s bok är Don Persnell och Marty McGee’s A Critical History of Television’s The 

Twilight Zone, 1959–1964 från 1998.  

Utöver dessa två böcker finns det flera andra Twilight Zone guider (Bill DeVoe’s Trivia From 

The Twilight Zone (2008) och Martin Grams Jr.’s The Twilight Zone: Unlocking the Door to a 

Television Classic (2008)), men likt de två första guiderna är de begränsade till att vara just 

guider och läsaren får avsnittsbeskrivningar, filmkritik och trivia utan någon djupare analys av 

avsnitten.  

Den första boken som ger en djupare analys av The Twilight Zone var In the 

Zone: The Twilight World of Rod Serling (1997) av Peter Wolfe. Peter Wolfe gör en bred 

analys av flera olika aspekter av The Twilight Zone: teman, ikonografi, stilistiska drag, .en 

boken är alltför bred och till skillnad från de tidigare nämnda ”referensböckerna” är den svår 

att följa.  

En bok som jag tycker är mer användbar är Serling: The Rise and Twilight of 

Television’s Last Angry Man av Gordon F. Sanders (1992). Boken är en djupgående 

biografisk analys av Serlings liv och karriär och den ger en mycket god förståelse av 

skapandet av The Twilight Zone och dess samhällskritiska syfte.  

Två mer moderna studier av The Twilight Zone är Noel Carrol och Lester H. 

Hunts Philosophy in The Twilight Zone (2009) och Leslie Dale Feldmans Spaceships and 

Politics: The Political Theory of Rod Serling (2010). Båda böckerna ger användbar och 

värdefull information som går att koppla till både seriens ursprung och syfte samt David 

Melbye’s Irony In The Twilight Zone.  

I sin uppsats Frame Shifters: Surprise Endings and Spectator Imaginationin The 

Twilight Zone (2009) utforskar Carl Plantinga The Twilight Zone’s ”twist ending’s” och ironin 

i dem. Plantinga förklarar hur man kan kategorisera narrativa avslutningar i tre grupper, 

”closed”, ”open” och ”surprise”, inom ”surprise endings”. Ironin i dessa ”surprise endings” 

och vad de säger oss som åskådare är väldigt viktigt för min uppsats. 
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En bok som sedan sätter The Twlight Zone i kontexten den amerikanska 

televisionens historia är Keith Brooker’s Strange TV: Innovative Television Series from The 

Twilight Zone to The X-Files (2002).   

 Litteratur relaterat till Black Mirror finns inte i samma utsträckning som den till 

The Twilight Zone och den som finns är inte särskilt djupgående. De flesta texterna analyserar 

enskilda avsnitt (Sola, J. C. and Martínez-Lucena, J. (2016) ”Screen technologies and the 

imaginary of punishment: A reading of Black Mirror’s ’White Bear’”, Empedocles: European 

Journal for the Philosophy of Communication, 7(1), pp. 3–22). 

 Bristen på material runt Black Mirror ger mitt arbete chansen att bidra till en 

vidare förståelse av seriens samhällskritiska element som inte tidigare gjorts men ger också en 

möjlighet att utforska antologiseriernas struktur. Trots att analyser av The Twilight Zone har 

gjorts i stor utsträckning, så är seriens relation till Black Mirror inte undersökt på en annan 

nivå än den filmestetiska sidan. 

 

5. Material och källor 

Primärmaterialet består av serien Black Mirror som jag analyserar för en större förståelse av 

den underliggande samhällskritiken.  

 Som sekundärmaterial använder jag David Melbyes bok Irony in The Twilight 

Zone: How the Series Critiqued Postwar American Culture. Boken är en analys av The 

Twilight Zone och ger en bred bild både av hela serien och enskilda avsnitt. Boken lägger 

även upp en mall för seriens samhällskritik och delar in avsnitt i grupper kopplade till olika 

aspekter i samhället.  

Andra texter om Black Mirror och The Twilight Zone ingår i materialet för att få 

andras perspektiv på de enskilda avsnitten. 
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6. Teori och metod 

Jag har sett hela serien Black Mirror och flera avsnitt ur The Twilight Zone som en grund för 

arbetet. Avsnitten ur The Twilight Zone är: ”An Occurence at Owl Creek Bridge” (1964), 

“Where is Everybody” (1959), “The Brain Center at Whipple’s” (1964), “A Thing about 

Machines” (1960), “The Monsters are Due on Maple Street” (1960), ”Will the Real Martian 

Please Stand Up?” (1961). “The Fear” (1964), “The Eye of the Beholder” (1960), “The 

Mirror” (1961), “It’s a Good Life” (1961), “Sounds and Silences” (1964). Urvalet är gjort 

utifrån sekundärmaterialet.  

För att få en bild av andra antologiserier har jag sett “An Occurrence at Owl Creek Bridge” 

(1959) och “Revenge” (1955) från serien Alfred Hitchcock Presents. 

 Irony in The Twilight Zone: How the Series Critiqued Postwar American 

Culture av David Melbye från 2016 är grunden för arbetet, men jag läste även andra böcker 

relaterade till The Twilight Zone. Marc Scotts Zicree’s The Twilight Zone Companion från 

1989 är en sådan. Den fungerar som en uppslagsbok och underlättade valet av avsnitt som är 

relevanta i relation till arbetet.  

 

7. Disposition 

Huvudtexten kommer att vara uppdelad i två delar, den andre är mer omfattande och har egna 

mindre uppdelningar. Den första delen består av bakgrundsinformation för att ge en förståelse 

för The Twilight Zone, Rod Serlings motivation, och andra antologiserier. Här redogör jag för 

hur Black Mirror relaterar till andra antologiserier och hur den kan kopplas till The Twilight 

Zone 

I den andra delen presenteras samhällskritiken i The Twilight Zone enligt David 

Melbyes bok. Detta är grunden för min analys och här introduceras centrala begrepp för 

förståelsen av Black Mirror. Analysen består av egna mindre kapitel; ett per kategori som 

Melbye lägger fram i sin bok. Varje mindre kapitel analyserar hur de olika kategorierna 

förhåller sig till olika avsnitt i Black Mirror och vilken samhällskritik de ironiska, tillskruvade 
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sluten vill ge. Ett av de mindre kapitlen beskriver varför David Melbyes kategorisering inte 

räcker till för att tolka Black Mirror.  

Som en separat del från huvudtexten finns en sammanfattning där jag reflekterar 

över vad jag fann i min analys. I sammanfattningen kommer jag även att diskutera framtida 

potentiella arbetsområden som arbetet kan bidra till.  

 

8. Bakgrundsinformation 

8a. Rod Serling och ”Golden age of television” 

Termen ”Golden age of television” är svår eftersom tv har haft många upp- och nedgångar. 

Om man skulle tala om ”The golden age of television” idag skulle förmodligen många 

referera till sent 90-tal fram till idag, med serien The Sopranos (1999), och de skulle inte ha 

helt fel.11 Dagens ”Golden age of television” är också ofta kallad ”New”, ”Second” eller 

”Third Golden age of television”.12 En kort tid i början av 80-talet kan ses som den andra 

uppgången med sitcoms och actiondrama som Knight Rider (1982).13 Den första gyllene tiden 

för television började på sent 40-tal med serien Kraft Television Theatre (1947) producerad av 

J. Walter Thompson Agency.14 Den följdes upp av den kanske mer välkända serien Philco 

Television Playhouse (1948) av Fred Coe15 som med avsnittet ”Marty” i sin femte säsong 

1953 skapade mallen för samhällskritisk television16.”Marty” innehåller faktiskt många av de 

narrativa ironier som Serling senare skulle finslipa med The Twilight Zone. ”Marty” var inte 

                                                           

 

11 Golden Age of Television på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age_of_Television – 

hämtad 2019-01-07 

12 Ibid, Golden Age of Television 
13 ibid 
14 Melbye David, s 4 ff 
15 ibid, s 4 
16 ibid, s 4 
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kontroversiell på samma sätt som The Twilight Zone senare skulle visa sig vara, men visade 

potentialen hos tv att vara en samhällskritisk konstform.  

Tv fortsatte att växa och snart fanns det flera skribenter/filmskapare som stack 

ut med sina unika kreativa serier, inte minst Rod Serling17. Eftersom tv fortfarande var relativt 

nytt fanns det få hinder för kreativa idéer så att visa samhällskritik mot alla aspekter av 

samhället var möjligt18. Men nedgången för ”The Golden Age of Television” skulle komma.19 

Produktionsbolagen ville inte vara kontroversiella och utesluta potentiella investerare och 

åskådare, därför tilläts inte öppen samhällskritik runt känsliga ämnen.20 Bristen på 

överenskommelser mellan produktionsbolagen, dess skribenter och film/serieskapare som 

ville ha fria händer utan censur var grunden för nedgången21. Det första som censurerades var 

hur serierna fritt kunde kritisera vad de ville. Kreativ frihet var livsviktigt för televisionen och 

med införandet av censur dog den långsamt.22 Rod Serling, som vid den här tiden hade varit i 

film- och tv-branschen ett bra tag som en mer välkänd skribent, var extremt kritisk till denna 

utveckling.23 Efterhand blev flera av Serlings manus refuserade av tv-bolagen och Serling 

blev alltmer frustrerad, han insåg att han var tvungen att släppa de svårare ämnen som han 

ville skapa en dialog kring om han skulle lyckas i tv-branschen.24 1959 gick Serling med på 

en intervju med Mike Wallace (en för tiden känd journalist och programledare) framför allt 

för att göra reklam för sin nya serie The Twilight Zone, men även för att visa att han inte 

                                                           

 

17 Melbye David, s 4 ff 
18 Gordon F. Sanders, Serling: The Rise and Twilight of Television’s Last Angry Man, Cornell 

University Press; 1 edition, 1992, s xvii 
19 Golden Age of Television på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age_of_Television – 

hämtad 2019-01-07 

20 Gordon F. Sanders, s 32 
21 Melbye David, s 5 
22 ibid, s 5 
23 Gordon F. Sanders, s 130 
24 Melbye David, s 6 
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längre skulle försöka tala om de ”viktiga” frågorna som han uttrycker sig. Intressant nog säger 

han emot detta i intervjun. 

I stay in TV because I think it performs the function of providing adult, 

meaningful, exciting, challenging drama without dealing in controversy. I think 

it’s criminal that we are not permitted to make dramatic note of social evils that 

exist, of controversial themes as they are inherent in our society. I think it’s 

ridiculous that drama, which by its very nature should make a comment on those 

things which affect our daily lives, is in a position, at least in terms of television, 

of not being able to take that stand. But these are the facts of life, and they can’t 

look to me or Chayefsky or Rose or Gore Vidal or J. P. Miller or any of those 

guys as precipitators of some big change.25 

Det låter nästan som om han tänker stanna i tv-branschen trots sina starka invändningar mot 

den censur han måste acceptera. Det är uppenbart att han vill fortsätta att vara kontroversiell, 

men han inser att han måste gömma sina åsikter i genrer som fantasy och science fiction. 

Kommentaren om Chayefsky, Rose, Gore Vidal och J. P. Miller är en referens till andra 

manusförfattare och tv-skribenter under ”The Golden Age of Television” som också blev 

censurerade vid slutet av 50-talet.26 Samma år som intervjun gjordes, 1959, släpptes det första 

avsnittet av The Twilight Zone27. Serien hade förstås inte nått tv-skärmen utan Serlings 

välkända namn, och när en beskrivning av serien släpptes till tidningarna nämnde den ingen 

av den samhällskritik som vi idag tydligt kan se.28 Serien beskrevs som bisarr och utspelar sig 

enligt Serling i The Twilight Zone. ”The land that lies between science and superstition, 

between the pit of man’s fears and the summit of his knowledge. You will find the bizarre, but 

                                                           

 

25 Mike Wallace, The Mike Wallace Interview, USA, 1959 
26 Melbye David, s 6 
27 The Twilight Zone på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf – hämtad 2019-

01-07 

28 Melbye David, s 6 ff 
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the beliveable; the diffrent, the shocking that is yet understandable. Its tales must be shown; 

they cannot be told. And each carries with it its own special surprise.”29 Med en sådan 

beskrivning förstår jag varför serien drog en stor publik. 

 

8b. Antologifilmer och -serier 

Med The Twilight Zone blev Serling snabbt erkänd som en av de mest talangfulla 

manusförfattarna under sin tid och serien prisades högt för sin unika atmosfär men även sina 

ironi och tillspetsade slut.30 Denna uppsats kommer huvudsakligen att bygga på hur Serling 

använde dessa slut för att ge samhällskritik, men det är också viktigt att se hur tillskruvade 

slut fungerade, både samtidigt med och före Serling. Han var inte ensam om, eller ens den 

första, att använda sig av ironi och tillskruvade slut, men genom att förstå hur hans serie stack 

ut bland andra serier kan man se vad som gör The Twilight Zone unik. 

 Antologiserier var inget nytt för det visuella mediet och samlingar av korta 

berättelser var också känt samhällskritiska.31 En av de mer välkända och novellförfattarna var 

William Sydney Porter som på 1910-talet blev omtalad för sina tillspetsade slut.32 Analyser av 

The Twilight Zone har visat att de är uppbyggda på samma sätt som en novell av Porter.33 

1952 gjordes det en antologifilm O. Henry’s Full House baserad på de bästa av Porters 

berättelser (William Sydney Porter använde psydonymen O. Henry).34 Serlings inspiration av 

O. Henry’s Full House är mycket tydlig vare sig den var indirekt eller direkt.35 Filmen 

                                                           

 

29 Gordon F. Sanders, s 142 
30 The Twilight Zone på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf – hämtad 2019-

01-07 

31 Melbye David, s 9 ff 
32 William Sydney Porter på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/O._Henry – hämtad 2019-01-07 

33 Melbye David, s 9 ff 
34 O. Henry’s Full House på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0044981/ - hämtad 2019-01-7 

35 Melbye David, s 10 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf
https://en.wikipedia.org/wiki/O._Henry
https://www.imdb.com/title/tt0044981/
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innehöll fem avsnitt på ca 25 minuter (precis som The Twilight Zone senare skulle göra), och 

de introducerades av John Steinbeck som läste berättelsens början.36 Serling introducerade 

sina avsnitt på samma sätt och även om hans serie var skriven direkt för tv så fungerade hans 

språk så att det lät som om det var ur en bok. Det betyder inte att Serling kopierade. Han 

hittade sin egen stil och hans ironiska tillskruvade slut för att kritisera samhället var 

annorlunda än till exempel Alfred Hitchcocks37, som jag ska ge exempel på. 

 När första avsnitt ur antologiserien Alfred Hitchcock Presents visades 1955, 

hade Alfred Hitchcock redan en lysande filmkarriär bakom sig.38 Avsnittet hade stort fokus på 

ironi och ett tillspetsat slut, på samma sätt som The Twilight Zone skulle ha fyra år senare,39 

men en avgörande skillnad var hur Serling hela tiden var samhällskritisk, något Hitchcock 

inte var.40 Alfred Hitchcock Presents var enligt Hitchcock själv en samling 

deckare/kriminalberättelser som på ett realistiskt sätt också skulle avslutas med ett 

chockerande slut. Varje avsnitt började med att Hitchcock introducerade berättelsen, 

karaktärerna, situationen osv. likt Serling.41 Slutet på avsnitten skiljer dock de två serierna åt. 

Hitchcock knöt ihop sina avsnitt mer direkt och enkelt, helt olikt Serlings mer filosofiskt och 

moraliskt ifrågasättande slut. Ett exempel är från det första avsnittet av Alfred Hitchcock 

Presents, ”Revenge” (1955) som handlar om hur en man kommer hem till sin fru som är 

slagen nästan till döds. Traumatiserad beskriver hon brottslingen som attackerade henne. Han 

hade en grå rock. När de lämnar hemmet för att ta sig till ett hotell pekar frun ut en man i grå 

                                                           

 

36 O. Henry’s Full House på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0044981/ - hämtad 2019-01-7 

37 Melbye David, s 20 ff 
38 Alfred Hitchcock Presents på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0047708/?ref_=tt_ov_inf – 

hämtad 2019-01-07 

39 The Twilight Zone på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf – hämtad 2019-

01-07 

40 Melbye David, s 20 ff 
41 Alfred Hitchcock Presents på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0047708/?ref_=tt_ov_inf – 

hämtad 2019-01-07 
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rock på gatan och hennes man följer efter honom med en skiftnyckel i handen. Mannen slår 

den gråklädda mannen till döds och återvänder till sin fru. Lite längre ner på gatan pekar frun 

återigen ut en gråklädd man, en man som bara hon kan se och som egentligen inte existerar. 

Avsnittet avslutas abrupt och Alfred kommer tillbaka in i bild och berättar hur mannen skulle 

åka i fängelse för sitt brott. 

Trots stora skillnader är det tydligt att Serling inspirerats av Alfred Hitchcock, 

och vid mer än ett tillfälle adapterade de samma berättelse,42 men Serlings fiktiva värld tillåter 

honom att vara mer samhällskritisk. Ambrose Bierce skrev många noveller om det 

amerikanska inbördeskriget och 1890 publicerades berättelsen An Occurrence at Owl Creek 

Bridge43 som sedan både Alfred Hitchcock Presents och The Twilight Zone skulle adaptera. 

Originalet handlar om hur en sydstatssoldat blir tillfångatagen och dömd till döden av 

unionsoldater för att ha försökt spränga en bro. Mannen för en inre monolog där han i ett 

desperat sista försök debatterar med sig själv om han kan ta sig loss och fly ner längs floden. 

Vi får sedan en beskrivning av händelserna som ledde fram till att mannen blev tillfångatagen; 

hur han av sydstaternas spion fått information och blivit övertalad att spränga en bro för att 

stoppa unionens arme. Vi tas sedan snabbt tillbaka till bron där den tillfångatagna mannen 

vars namn är Peyton Farguhar mirakulöst har lyckats fly och med ”preternaturally keen and 

alert senses” tar sig nerför den långa floden samtidigt som han undviker otaliga gevärsskott 

och till och med en kanon. Efter en lång väg på floden fortsätter Farguhar hemåt och lyckas ta 

sig fram till sin fru som väntar på honom på terrassen, men precis innan han hinner omfamna 

sin fru rycks han tillbaka och han befinner sig återigen på bron där han hängs.44  

Alfred Hitchcock Presents adaption av novellen ligger nära originalet med få 

förändringar, avsnittet börjar på samma sätt som berättelsen där Farquhars hängning förbereds 

                                                           

 

42 The Twilight Zone på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt0052520/?ref_=tt_ov_inf – hämtad 2019-

01-07 

43 Ambrose Bierce, An Occurence at Owl Creek Bridge, The San Francisco Examiner, 1890 
44 Ambrose Bierce, An Occurence at Owl Creek Bridge 
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på bron, men när vi tas tillbaka till det som hände tidigare sker en del förändringar. Hur 

Farquhar hamnar på bron tar upp den större delen av avsnittet och det har lagts till en dialog 

mellan Farquhar och hans kapten som försöker avråda honom från att spränga bron. Efter att 

Farquhar har försökt spränga bron flyr han på samma sätt som i berättelsen nerför floden. En 

bit längre ner springer dock Farquhar in i sina tillfångatagare och ett slagsmål börjar. Efter att 

han besegrat sina fiender stöter han på en svart slav som är helt ny för berättelsen. Slaven 

leder honom hem genom skogen där avsnittet återigen utspelas precis som Bierce 

berättelsen.45 

The Twilight Zones avsnitt (som återanvänder Robert Enricos franska film från 

1962 La Rivière du hibou) skiljer sig avsevärt från originalet. Till en början så är hela 

bakgrunden om hur Farquhar hamnade på bron bortklippt och avsnittet innehåller knappt 

någon dialog överhuvudtaget. Istället visas Farquhars färd nerför floden väldigt detaljrikt, 

nästan avantgardelikt i bilder av insekter och löv längs floden som visas på nära håll.46 Detta i 

ett försök att vara trogen originalet och visuellt visa Farquhars ”preternaturally keen and alert 

senses”. Efter flodfärden tar sig Farquhars till sitt hem där porten till hans gård väldigt 

surrealistiskt öppnar sig av sig själv, återigen ett tecken på att det som utspelar sig kanske inte 

är verkligt. Alfred Hitchcock Presents och The Twilight Zone slutar på samma sätt med att 

Farquhar rycks tillbaka och återigen befinner sig på bron.47  

Hitchcocks version föredrar helt enkelt en mer realistisk grundad verklighet där 

möjligheten för mer aktion finns. Med mer dialog, slagsmålet och nya karaktärer har 

Hitchcocks avsnitt en mer ”vanlig” filmstil och är anpassad för Alfred Hitchcock Presents.48 

Serlings version är däremot mer surrealistisk, nästan avantgardelik som jag nämnde tidigare. 

Med denna infallsvinkel till Bierces berättelse är avsnittet anpassat för The Twilight Zones 

                                                           

 

45 Robert Stevenson, Alfred Hitchcock Presents “An Occurence at Owl Creek Bridge”, USA, 1959 
46 Robert Enrico, The Twilight zone “An Occurence at Owl Creek Bridge”, USA, 1964 
47 Robert Enrico, The Twilight zone “An Occurence at Owl Creek Bridge” 
48 Melbye David, s 20 ff 
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mer fiktiva värld, och med Serlings avslutning av avsnittet ”An occurence at Owl Creek 

Bridge-in two forms, as it was dreamed, and as it was lived and died. This is the stuff of 

fantasy, the thread of imagination-the ingredients of the Twilight Zone” är det väldigt 

tydligt.49 Avsnittens skillnad i ton och stil visar vad de försöker åstadkomma utöver att passa 

in i sin egen respektive värld, nämligen att vara samhällskritiska eller inte.50 Båda avsnitten 

har tillspetsade slut men på olika sätt. Den mer realistiska versionen i Alfred Hitchcock 

Presents har en visuell tvist i ett försök att vara mer underhållande, medan The Twilight Zone 

fokuserar på Farquhars psyke och en mer ironisk tvist, det vill säga grunden för Serlings 

samhällskritik. 

Det är här paralleller finns till Black Mirror, inte enbart kopplingen till The 

Twilight Zones form av ironi, utan även till det enstaka avsnittet ”An Occurence at Owl Creek 

Bridge”. Black Mirrors andra avsnitt i andra säsongen ”White Bear”, och i andra avsnittet i 

tredje säsong ”Playtest”, är två avsnitt som på två olika sätt kan kopplas till The Twilight 

Zones version av ”An Occurence at Owl Creek Bridge”.  
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9. David Melbyes kategorisering av ironi applicerad på Black 

Mirror 

Black Mirror kom ut med sitt första avsnitt i december 2011 och har sedan dess setts som en 

själslig uppföljare till The Twilight Zone.51 Det tog enbart två säsonger på Channel 4 för att 

Netflix skulle se den stora potentialen serien har. I september 2015 köpte de rättigheterna och 

seriens skapare Charlie Brooker fortsatte att ha ansvar för serien. Med honom som producent 

fortsatte framgången.52 Även internationellt blev seriens popularitet stor och det tog inte lång 

tid innan en rad nyhetssajter och filmkritiker började benämna serien som denna 

generationens The Twilight Zone.53 En koppling de flesta gör mellan de två serierna är formen 

som antologiserier och att både serierna har slut med oväntade vändningar, men ingen nämner 

hur båda serierna kritiserar samhället. Det är inte en särskilt enkel koppling, de flesta serierna 

idag har ett budskap eller något de vill få sagt, och The Twilight Zone som är gjord på 60-talet 

och Black Mirror som är gjord idag kritiserar inte samma problem i samhället men båda 

använder ironi för att framföra kritiken. David Melbyes bok kategoriserar de olika formerna 

av ironi som används i The Twilight Zone och många av dem är samma som används i Black 

Mirror. Jag ska ge ett exempel på det med ”An Occurence at Owl Creek Bridge” och de två 

Black Mirror avsnitten som jag nämnde ovan, exemplen kommer också att visa hur liknande 

samhällskritik inte nödvändigtvis betyder att ironin som används är den samma. De olika 

formerna av ironi som David Melbye skriver om, hur och i vilka avsnitt de passar in beskriver 

jag längre fram i arbetet. 

”White Bear” handlar om en kvinna som vaknar upp utan några minnen. Hon 

befinner sig i en stad där hon och alla andra verkar vara jagade av människor i konstiga 

masker. På sin flykt springer hon konstant in i människor som vägrar att berätta vad som 

händer, samtidigt som de verkar veta något hon inte vet. Av en person får hon reda på att hon 

                                                           

 

51 Black Mirror på Imdb: https://www.imdb.com/title/tt2085059/?ref_=ttep_ep_tt – hämtad 2019-01-

07 
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måste ta sig till radiostationen White Bear, men när hon väl har lyckats ta sig dit blir hon 

tillfångatagen. Här kommer det tillskruvade slutet: Det visar sig att hon är en brottsling dömd 

att genomleva samma dag om och om igen. Alla människor hon har mött och människorna i 

masker är skådespelare som är där för att se hennes lidande. Hon hånas och får allt förklarat 

för sig av regissören innan hon blir flyttad tillbaka till samma rum hon vaknade upp i. I den 

sista minuten av avsnittet får vi se hur hennes minne blir raderat av en maskin och hennes dag 

börjar om från början.54 Avsnittet som visar sig bestå av en vriden form av bestraffning får 

tittaren att sympatisera med en brottsling. Sedan dras mattan undan och tittaren tvingas tänka 

över om det är rätt att hoppas att hon ska ta sig ur ”helvetet” eller inte. ”An Occurence at Owl 

Creek Bridge” kritiserar dödsstraff och mer specifikt brutaliteten i militära avrättningar.55 En 

desperat man flyr från sin bestraffning och dess mentala påfrestning genom att i sin fantasi 

skapa en berättelse där han mirakulöst lyckas fly hem till sin fru. Detta kan tydligt ses som en 

kommentar på den militära bestraffningens omänskliga natur. På samma sätt kan man säga att 

”White Bear” är kritiskt mot dödsstraffet men istället för att göra det i en värld fylld av fantasi 

och drömmar så gör den det i en värld med framtida teknik och science fiction. Avsnittens 

tillskruvade slut är väldigt olika. ”White Bear” innehåller ingen drömscen och kritiserar 

dödsstraffet mer utifrån att de som dömer blir lika skyldiga som den dömde. Ironin är att 

bestraffning genom teknik gör att människorna som utdelar straffet blir vad de är ute efter att 

bestraffa.56 

I avsnittet ”Playtest” är det precis tvärtom och medan samhällskritiken är en 

annan än i ”An Occurence at Owl Creek Bridge” så är ironin i båda väldigt lika. ”Playtest” 

handlar om ung man från USA på en jordenruntresa. När han kommer till London vid slutet 

av sin resa har han inte tillräckligt med pengar för att ta sig hem. I ett försök att skaffa pengar 

till hemresan tar han ett jobb som försökskanin för ett nytt VR-skräckspel (VR står för Virtual 

Reality) som använder spelarens absolut värsta fobier för att skrämmas. Precis innan han 

hoppar in i spelet blir han tillsagd att stänga av sin telefon, men att kunna ta bilder av det 

hitintills okända spelet och sälja nyheten till nyhetssajter lockar honom och han lämnar den 
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påslagen. Väl inne i spelet upplever mannen en rad hemska scener men när han ber om att bli 

utsläppt från spelet verkar ingen lyssna på honom. Precis vid upplösningen när mannen blir 

helt galen och försöker ta livet av sig stängs spelet av och han är till synes tillbaka i 

verkligheten i stolen där han satt. Omskakad tar han emot pengarna han var lovad för att testa 

spelet och reser hem. Väl hemma ska han säga hej till sin mamma som han lämnat ensam 

under sin långa resa. Han hittar sin mamma i sovrummet. Hon är förtvivlad och gråter, 

maskara rinner nerför hennes kinder. ”Jag är hemma mamma” säger han men hon vill ringa 

sin son och fråga varför han lämnade henne. ”Men jag är här mamma”, ”Mamma”, 

”Mamma!”. Samtidigt som hon ringer hoppar vi tillbaka till mannen när han testar det nya 

spelet. Han skriker ”Mamma” om och om igen tills blod rinner från hans näsborrar och han 

slutar andas. Telefonen som han inte stängde av hade börjat ringa och störa spelet. Det dödade 

honom.57 Under avsnittet sitter vi konstant och frågar oss själva vad som är verkligheten och 

vad som endast är ett spel, och när vi till slut får se honom komma ur spelet och resa hem kan 

vi andas ut, men då dras mattan undan för tittaren när mannen blir bestraffad för sin handling. 

Liknelsen till The Twilight Zones ”An Occurence at Owl Creek Bridge” är uppenbar trots att 

avsnitten är väldigt olika och kritiken de ger är inte samma. Ironin i att det sista ögonblicket 

för Farguhar och mannen i ”Playtest” (Connor) borde vara lyckliga men egentligen bara 

förebådar deras död. I The Twilight Zone är det Farguhars fantasi och drömmar som upptar 

avsnittet, medan det i Black Mirror är teknologi, båda kopplade till sin respektive series 

övergripande tema. Samhällskritiken i ”Playtest” är till skillnad från”An Occurence at Owl 

Creek Bridge” och ”White Bear” inte riktad mot dödsstraff. Kritiken är istället enligt Melbyes 

kategorisering mot teknologisk utveckling och hur den istället för att underlätta vår vardag har 

den motsatta effekten.58 Om detta låter förvirrande så kommer jag att gå in mer på det i nästa 

kapitel.  

Oavsett om Black Mirror bygger direkt på The Twilight Zone eller inte så är 

användningen av ironi i respektive series slut och hur de framför samhällskritiken mycket 
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intressant. I nästa avsnitt kommer jag att gå igenom Melbyes analys och kategorisering av 

ironierna och vilken kritik de pekar mot för att sedan applicera de på Black Mirror. 

9a. Technological Irony 

Teknologisk ironi kan ses som den mest uppenbara ironin i Black Mirror och det är inte en 

felaktig analys. Många av Black Mirrors avsnitt bygger på någon form av framtida 

teknologisk utveckling,59 men en det är inte det enda kravet för ”technological irony”. I sin 

bok skriver David Melbye om hur den snabba utvecklingen av teknologi under den 

amerikanska efterkrigstiden hade som mål att effektivisera arbeten för att förenkla för 

människor, både i industrin och i hemmet, och ge dem mer fritid. Resultatet av en ökad 

effektivitet blev ökad produktivitet. Enkelt uttryckt gav mer fritid istället tid till mer arbete 

och häri ligger ironin. Att teknologisk utveckling åstadkommer det motsatta av vad den 

försöker uppnå.60 Detta finns i flera Black Mirror-avsnitt och samhällskritiken är lik den i The 

Twilight Zone. Tanken att bara för att vi kan, betyder det inte att vi ska. 

Ett exempel ur Black Mirror skulle vara det sista avsnittet i den första säsongen 

”The Entire History of You”. Avsnittet introducerar en form av teknologiskt ögonimplantat 

som spelar in allt så att människor kan se tillbaka på alla tidigare möten och händelser. I 

början av avsnittet använder huvudpersonen Liam (Toby Kellen) implantatet för att se tillbaka 

på en jobbintervju för att kunna lista ut om han kommer att få jobbet eller inte. Till en början 

är användning av teknologin ofarlig, men det är nu teknologin visar sig vara problematisk. 

När Liam kommer till en middag med gamla vänner ser han sin fru stå och tala med en man 

på andra sidan rummet. Ur tittarens perspektiv ser samtalet helt normalt ut men senare den 

kvällen väljer Liam att se tillbaka på ögonblicket. Han zoomar in för att läsa deras läppar och 

blickar de utbyter under resten av kvällen, han blir allt mer paranoid och bestämmer sig för att 

konfrontera mannen som talar med hans fru. Liam bryter sig in i hans hus och tvingar honom 

att visa sin inspelning av interaktionen mellan honom och frun. Det visar sig till slut att de 
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hade en relation för arton månader sedan som de hållit hemlig. Liam och hans fru har en nio 

månader gammal bebis och Liam som varit utomlands under den perioden förstår att barnet 

inte är hans, och han bryter ihop. Avsnittet slutar med att han skär ut sitt eget implantat med 

en rakhyvel, han inser att han egentligen aldrig ville veta och att potentialen att se vartenda 

ögonblick om och om igen förstörde hans bild av verkligheten vare sig den var riktig eller 

inte61. En teknik som tillåter oss att se vartenda ögonblick av vårt liv om och om igen för att 

underlätta vår vardag riskerar att göra oss paranoida. 

Denna typ av teknologi återkommer i flera andra avsnitt av Black Mirror, och 

det slutar ofta med samma resultat. Inte nödvändigtvis att personen blir fullständigt paranoid 

och galen, men ironin med att tekniken åstadkommer det motsatta av vad den är byggd för är 

närvarande.62 Andra exempel på avsnitt ur Black Mirror med teknologis ironi är: ”Be Right 

Back”, ”White Christmas”, ”Arkangel”, ”Playtest”, ”Crocodile” och ”Black Museum”. 
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9b. Invasive Irony 

Det finns inge bra översättning av Invasive irony till svenska, men uttrycket betyder i den här 

kontexten en invasiv art. Det vill säga en art som kommer till ett nytt område som är 

främmande för den.63 I The Twilight Zone och David Melbyes bok refererar detta till de 

avsnitt som handlar om utomjordingar. I den amerikanska efterkrigstiden var rädslan för en 

Sovjetisk invasion väldigt påtaglig och det gjordes flera, idag ikoniska, ”space invader filmer” 

som The Thing from Another World (Christian Nyby, 1951), Invaders from mars (Tobe 

Hooper, 1953), Earth vs. The Flying Saucers (Fred F. Sears, 1956) och Invasion of the Body 

Snatchers (Philip Kaufman, 1956).64 Dessa filmer bygger på rädslan för de andra och stärkte 

människors känsla av att en Sovjetisk invasion var helt möjlig.65 Serling ställde detta på sin 

spets för att kritisera paranoian, och många av avsnitten som bygger på utomjordingar gör 

dem som ger efter för rädslan för de andra till antagonister66. Ofta har utomjordingar 

infiltrerat samhällen utklädda till människor, vilket i sin tur leder till att människorna förgör 

varandra, exempel är; ”The Monsters Are Due on Maple Street”, ”Will the Real Martian 

Please Stand Up?” och ”The Fear”. 

Kopplingen mellan The Twilight Zone och Black Mirror är här mycket svårare 

att göra än den teknologiska ironin eftersom Black Mirror inte använder sig av utomjordingar 

i ett enda avsnitt. Trots detta finns det ett avsnitt med invasive irony som kommenterar 

exkluderande paranoia.67 Avsnittet ”Men Against Fire” handlar om en ung man som 

genomgår militär träning. Han har fått veta att soldater med hjälp av överlägsen teknologi ska 

slåss mot invaderande, mordiska mutanter som de kallar ”kackerlackor”. Ett implantat i 

ögonen hjälper dem att sikta (denna teknik är väldigt lik den i ”The Entire History of You” 

men det är viktigt att notera att ironin i detta avsnittet inte är beroende av tekniken eller annan 

framtida teknik överhuvudtaget, även om den är närvarande). När mannens kompani släpps 
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ner i ett tillsynes övergivet lägenhetskomplex hamnar de i en eldstrid med fienden. Men 

plötsligt ser mannen hur hans kamrater skjuter mot rädda, oskyldiga civila, inte 

monsterliknande mutanter som han sett tidigare. Mannens implantat har slutat fungera och 

visar inte längre människorna som monster. Desperat försöker han rädda en kvinna och 

hennes barn. Han får sedan förklarat för sig att människorna är måltavlor för den amerikanska 

regeringen och implantaten gör dem till monster. Till slut blir kvinnan och barnen 

tillfångatagna av soldaterna och ”kackerlackorna” som han nu ser för vad de egentligen är, 

vanliga människor, blir kallblodigt nedskjutna framför hans ögon. I slutet av avsnittet ger den 

amerikanska regeringen honom valet att åka i fängelse med minnen av att han har dödat 

riktiga människor, eller att få sina minnen raderade och återvända som soldat med nya 

implantat. Han väljer att återvända för att slippa återuppleva hemskheterna om och om igen.68 

Ironin i detta mycket dystra avsnitt, precis som i avsnitten med utomjordingar i 

The Twilight Zone, är att vår rädsla för de andra kan locka fram det absolut sämsta hos 

människorna. Budskapet i ”Men Against Fire” är att vi inte klarar av att döda andra, men att 

vår rädsla kan bli så stor att vi tillåter regeringen att omänskliggöra människor. 

Samhällskritiken i denna ironi är lika aktuell idag som under 60-talet, med massinvandring, 

terrorism och bygget av murar för att hålla andra människor ute är parallellen mellan 

”kackerlackor”, och hur vi förklarar andra för att rättfärdiga vår rädsla, väldigt tydlig. 
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9c. Martial Irony 

Martial irony är en kategori av ironi som passar mindre bra in på Black Mirror. Den bygger 

mycket på Serlings egna erfarenheter av krig som fallskärmssoldat under andra världskriget.69 

Många av avsnitten som han själv skrev och regisserade handlar just om krig och hans 

negativa inställning till militanta regeringar och organisationer. Ironin handlar om det David 

Melbye beskriver som ”futility”, känslan av att krig och dess handlingar ofta känns helt 

meningslösa.70  

I The Twilight Zone handlar det ofta om ensamma soldater och deras enkla mål: 

att återförenas med vänner och älskade innan de blir ännu ett av dödsoffren i kriget.71 Charlie 

Brooker, skaparen av Black Mirror har ingen egen erfarenhet av krig72, och få avsnitt av 

Black Mirror lyckas uppnå denna formen av ironi. Ett av dem som gör det är ”Metalhead”. 

Namnet associerar till filmer som Full Metal Jacket (1987) av Stanley Kubrick som också 

visar hur meningslöst krig och dess konsekvenser är. Full Metal Jacket refererar till 

patronhylsorna som används i krig medan ”Metalhead” istället refererar till vapen som dödar 

alla människor de ser.73 

”Metalhead” är filmad helt i svartvitt, kanske i ett försök att symbolisera en tid 

av krig. Avsnittet börjar med tre personer i en ödelagd värld. De är på väg in i ett varuhus för 

att leta efter något som är ”viktigt” för en liten flicka. Väl inne blir de attackerade av 

hundliknande robotar som snabbt och skoningslöst skjuter mot dem (det är dessa robotar som 

är ”Metalhead”, deras form är endast ett huvud med ett metalhölje och fyra ben). Resten av 
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avsnittet handlar om hur den enda som har överlevt desperat flyr från robotarna. Till slut blir 

hon överfallen och dödad. I avsnittets slut förs vi tillbaka till varuhuset (med tragisk 

bakgrundsmusik). Det visar sig att det som var ”viktigt” inte var någon livsviktig medicin 

eller ett försvarsvapen som man hade kunnat tro. I varuhuset var de ute efter en nallebjörn, 

vilket slutade i deras död.74 

Känslan av meningslöshet som David Melbye beskriver lyckas ”Metalhead” 

återskapa perfekt. I en tid av krig och desperation finns det ingen nåd för vanliga, enkla mål. 

Alla straffas skoningslöst, allt känns meningslöst.75 

 

9d. Sociopolitical Irony 

Sociopolitical irony är en av den kategorier som flest avsnitt från både The Twilight Zone och 

Black Mirror passar in på. Serling var kritisk till många statliga system och de negativa 

sociala konsekvenser de förde med sig76. I sin bok uttrycker David Melbye det så här: 

Politically oriented Twilight Zone episodes exploring fascist and/or tolitarian 

systems of goverenance, whether in past, present or future contexts, invariably 

critique conformism in postwar American culture. Mostly through character 

dialogue, though also with the help of Serlings tendency toward soapboxing in 

these cases, a fundamental notion that social conformity stifles individual 

imagination and free thinking is communicated.77 

Tanken att en totalitär regering förespråkar en form av social anpassning som hämmar 

människors tankar och kreativitet, på samma sätt som rädslan för kommunism och 

sovjetunionen hindrade fritt tänkande på 60-talet, är inget nytt.78 Den finns i både The 
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Twilight Zone och Black Mirror. Ett avsnitt från Black Mirror där detta är extra tydligt är ”15 

Million Merits”. 

Avsnittet handlar om en man kallad Bing (Daniel Kaluuya) som lever i en värld 

där människors liv är att cykla på en motionscykel för att tjäna poäng eller ”merits”. Allt 

kostar poäng, till och med att hoppa över reklam som visas på stora skärmar i människors hem 

kostar. Bing som har samlat på sig väldigt många poäng träffar en kvinna vars dröm är att 

delta en idoltävling för att ta sig ur den repetitiva världen de lever i. Att delta i tävlingen 

kostar mycket (15 miljoner poäng) vilket hon inte har. Bing erbjuder sig att betala och hon får 

sin chans. Hon går upp på scen och börjar sjunga men lyckas inte imponera på juryn. Hon får 

dock chansen att bli porrstjärna i en av juryns program. Till Bings förtvivlan väljer hon att gå 

med på avtalet för att komma undan det eviga cyklandet. Bing som måste återvända till sin 

värld blir galen när han ser henne överallt i reklam han tvingas se. Han bestämmer sig för att 

samla ihop poängen han behöver för att delta i tävlingen. Han har en plan som tittaren är 

omedveten om. När han samlat ihop poängen får vi se hur han gömmer en vass glasskärva 

bakom ryggen. Med bestämda steg går han ut på scen och håller ett långt tal om hur vriden 

världen är och hur de som individer inte spelar någon roll, de är bara slavar till en större 

maskin som inte bryr sig om dem. Under talet har han glasskärvan mot sin hals. Till Bings 

förvåning börjar juryn och publiken applådera, de älskar hans ilska och erbjuder honom ett 

helt eget underhållningsprogram där han ska göra samma sak två gånger i veckan. När han 

inser hur hopplös striden mot systemet är, han skrek ut i ilska och de bara applåderade och 

ville göra honom till underhållning, går han med på avtalet. I slutet av avsnittet får vi se Bing 

i en lyxig takvåning där han nu lever och producerar den underhållning han själv hatar.79 

Symboliken i detta avsnittet är tydlig och på samma sätt som The Twilight Zone 

kritiserar totalitära regeringar, kritiserar ”15 Million Merits” påtvingad kapitalism och 

konsumtion.80 En värld där alla faller offer för en regering som uppmuntrar social anpassning 
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som hindrar drömmar och fritt tänkande, är en mörk och hemsk värld, en värld som förtrycker 

individen.81 Andra exempel från Black Mirror sociopolitisk ironi skulle vara ”The National 

Anthem”, ”The Waldo Moment”, ”Hated in the Nation” och ”White Bear”. 

 

9e. Domestic Irony 

Domestic irony påminner om sociopolitisk ironi eftersom den också kritiserar sociala normer, 

men den gör det inte ur en politisk vinkel. Kritiken är istället vinklad mot människors strävan 

att passa in och behov av acceptans under efterkrigstiden i USA. The Twilight Zone 

kritiserade det sociala normen att skaffa barn, skapa en kärnfamilj (kvinnor skulle ta hand om 

hemmet, män skulle försörja familjen), annars riskerade de att dömas av samhället.82 I Black 

Mirror finns det flera avsnitt som använder sig av denna ironi för att kritisera dagens 

samhälle. Ett sådant exempel är avsnittet ”Nosedive”, det första avsnittet tredje säsongen. 

Avsnittet handlar om en kvinna, Lacie (Bryce Dallas Howard) i en värld där 

varje möte med en annan människa, från baristan som ger dig ditt kaffe till personen du 

springer förbi på din joggingtur till småprat med dina arbetskamrater, betygsätts och räknas 

ihop till ett totalt värde på din sociala status i samhället. Lacie är helt besatt av systemet och 

gör allt hon kan för att bli uppskattad av andra, hon ler mot varje människa hon träffar, trots 

att hennes leende ser falskt ut. Hon får ett meddelande från en av sina gamla vänner som hon 

inte träffat på länge. Vännen som har ett väldigt högt värde, bjuder in Lacie till bröllopet och 

hon ser chansen att umgås med sin populära vän, ett perfekt tillfälle att höja sin egen status, 

men nu börjar allt gå utför för Lacie och det verkar som om varje val hon gör på vägen till 

flygplatsen leder till att hennes värde sänks så lågt att hon inte får gå på planet. I ren 

desperation går hon ut på gatan för att få lift till bröllopet. När en lastbil till slut stannar 

öppnas dörren av en kvinna med ett näst intill obefintligt värde. Lacie som till en början inte 

är säker på att hon vill ha hjälp av någon med så lågt värde ger till slut efter och hoppar in. 

Kvinnan hon får hjälp av ser helt fri ut, hon säger vad hon vill och bryr sig inte om sitt eget 
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eller andras värde. När Lacie kommer fram får hon inte komma in på bröllopet eftersom hon 

har så lågt värde. Hon bryter ihop och bestämmer sig för att hon inte heller ska bry sig. Hon 

tar sig in på bröllopet och säger vad hon vill innan hon slängs i fängelse. Avsnittet slutar med 

att Lacie verkar lugn, hon är inte längre beroende av andras åsikt om henne och hon till och 

med ler naturligt.83 

Ironin är att Lacies konstanta behov av att bli accepterad och passa in gör henne 

till någon hon egentligen inte tycker om, hon är inte nöjd.84 Det är inte förrän hon helt ger upp 

jakten på att bli omtyckt och gör vad hon vill som hon verkligen är fri och glad. Idag är vårt 

behov av bekräftelse minst lika stort som på 60-talet och Black Mirror visar också här ironi 

som framför kritik på samma sätt som The Twilight Zone. Andra exempel ur Black Mirror på 

domestic irony är ”Shut up and Dance”, ”The National Anthem”, ”The Waldo Moment” och 

”USS Callister”. 

 

9f. Undantagen som bekräftar regeln 

Om man har sett serien Black Mirror, och varit uppmärksam, så ser man att inte alla avsnitt i 

serien nämns här. Både ”San Junipero” och ”Hang the DJ” är uteslutna. Det skapar möjlighet 

för ytterligare analys av Black Mirror-avsnitt som kanske kan identifiera nya kategorier. 

Intressant är att tekniken med virtuell verklighet eller simulationer är närvarande i båda 

avsnitten. De är inte de enda som handlar om teknik, både ”Playtest” som jag beskrev innan 

och avsnittet ”USS Callister” har detta. Vad som får ”Hang the DJ” och ”San Junipero” att 

sticka ut ur sina respektive serier, är hur de undviker extremt tragiska slut. För en gångs skull 

får man lämna serien utan att känna sig mentalt trött, och utan att få en existentiell kris. Detta 

betyder inte att avsnitten inte har en egen form av ironi eller samhällskritik, bara att den är 

svårare att läsa av eftersom allt löser sig till slut. Utan att gå in i detaljer kan man säga att 

”San Junipero” kritiserar homofobi och att den ställer frågan om man skulle leva för evigt om 
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man fick möjligheten? Men eftersom avsnittet inte har något chockerande tragiskt, tillskruvat 

slut blir möjligheten att se något djupare försök att kritisera samhället genom ironi svårt. 

 

10. Sammanfattning 

The Twiligtht Zone och Black Mirror har väldigt många likheter, båda serierna använder ironi 

för att förmedla samhällskritik. Många anser att seriernas likheter bygger på antologiformen 

och tillskruvade slut, men det skiljer inte Black Mirror från serier som Alfred Hitchcock 

Presents och andra antologiserier. The Twilight Zone stack ut i sin genre genom att gömma 

sin samhällskritik i ironi. För att Black Mirror verkligen ska kunna kallas vår generations 

Twilight Zone måste samhällskritiken finnas där. Jag har visat att Black Mirror har det, även 

om serierna också skiljer sig åt på flera punkter. 

Samhällskritiken i Black Mirror täcker in många av de områden The Twilight 

Zone gör: teknologi, rädslan för det/de främmande, krig, politik och slutligen sociala normer. 

Det utesluter inte att det finns annan samhällskritik i Black Mirror, utan enbart att de inte kan 

kategoriseras på samma sätt. Precis som i The Twilight Zone kan många av avsnitten i Black 

Mirror ha flera olika berättelser och sidospår som kan innehålla annan kritik än den 

huvudsakliga. Speciellt i Black Mirror som har längre avsnitt, de flesta med speltid på en 

timme eller mer (The Twilight Zone hade 30 minuters speltid). Det ger möjlighet att 

utforskade fler ämnen och peka mot fler problem i samhället. Men jag tycker inte att det talar 

mot slutsatsen att den huvudsakliga kritiken är samma som i The Twilight Zone, anpassad för 

vår tid. Men det är också viktigt att nämna hur Black Mirror inte passar in i David Melbyes 

kategorier. Det är självklart att ironi i en serie för nästa 50 år sedan inte helt fungerar på en 

modern serie. Avsnitten ”Hang the DJ” och ”San Junipero” står helt utanför vad vi har 

kommit att förvänta oss av The Twilight Zone och Black Mirror.  

”Hang the DJ” och ”San Junipero” öppnar för framtida analyser och arbeten 

kring Black Mirror. Med den begränsade mängd arbeten relaterade till Black Mirror som 

finns idag, kan förhoppningsvis mitt arbete ge en bra grund för framtida analyser av serien. 

Ett exempel på ett sådant arbete, som jag är intresserad av att göra, är en kategorisering mer 

anpassad till Black Mirror. Även om min analys av serien, genom David Melbys 
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kategorisering, bidrar till att se likheterna mellan serierna och samhällskritik via ironi, så finns 

det avsnitt som inte passar in i kategoriseringen. En ny kategorisering av Black Mirrors 

samhällskritik och ironin hade kunnat inkludera fler avsnitt. Med en pågående serie kan även 

framtida avsnitt analyseras, och vem vet kanske introduceras avsnitt helt skilda från både 

”San Junipero”, ”Hang the DJ”. Samtidigt som jag skrev detta arbete kom Netflix första 

interaktiva film: Black Mirror – Bandersnatch och säsong fem har releasedatum i år. 
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