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AbstrAct

This doctoral thesis explores the use of surveillance images and discourses of surveillance 
in the Swedish press. Questions concerning surveillance appear frequently in the news 
today. The ongoing »War on Terror« has generated numerous news reports informing 
their audiences how surveillance technologies will protect society, prevent terrorist at-
tacks, and ensure security. The purpose of the study is to examine representations of 
surveillance in Swedish newspapers, more specifically, how they use surveillance- and 
amateur images in their reporting. In order to carry this out, the thesis sets up two areas 
of concern: news on terrorism and news on police violence. The questions that produce 
the field of inquiry relate to how discourses of surveillance are articulated in text and 
image. They also concern construction of social identities related to reproduction of po-
wer relations, normality, and deviance. 

Research material used in this study consists of journalistic texts and visual images 
published in mainly four major Swedish newspapers; Aftonbladet, Expressen, Dagens 
Nyheter and Svenska Dagbladet. A qualitative research strategy was undertaken inspired 
by discourse analysis.

The analysis focuses on four major issues: representations of terrorists, intensified sur-
veillance, victims, and representations of police violence. The analysis concentrates on 
surveillance images that were used by news media to visually represent the terrorists 
involved in the so called »London bombings« in 2005. The thesis also highlights how 
politicians and other experts become the predominant subjects who proclaim the need 
for a more modern, efficient, and enhanced surveillance technology. A further issue of 
interest concerns media representations of victims and especially how the construction 
of victims reproduces normality, and further, how victimisation is related to surveillance. 
The newspapers used amateur footage from ‘the bomb scene’ in ways that represent the 
victims, not as objects, but as active agents participating in an act of surveillance. How the 
public become represented as victims of the surveillance society is examined. Dystopic 
stories about negative aspects of surveillance including islamophobia and fear of intrusion 
of privacy emerge as major themes. Finally, the study seeks to connect surveillance to 
resistance. Different media events on police violence are discussed in the light of events 
that have been filmed by amateur video or surveillance cameras.

Surveillance in a mediated context is a complex field with many different and contra-
dicting meanings and connotations. However, it is clear that surveillance links up with 
security, resistance, power and control, intrusion of privacy, and above all, to the repro-
duction of social differences between Us and Them. The news media seems to promote 
a public discourse of fear, which may contribute to legitimisation of both present and 
future demands for intensified surveillance. Nonetheless, mediated surveillance may also 
help to resist and challenge power hierarchies in society and promote social change.
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kApItel 1

inledning

Den rörliga och vida termen övervakning är laddad med många olika betydel-
ser och nyhetsmedier kan ses som en meningsproducerande plats där över-
vakningens innebörder både skapas och omförhandlas – där övervakningen 
medieras. Frågor som rör övervakning har under de senaste åren fått stort ut-
rymme i nyhetsmedier. Det pågående »kriget mot terrorismen« har genererat 
ett otal journalistiska texter med kopplingar till hur västvärlden ska skydda 
sig mot eventuella framtida terroristdåd genom att effektivisera och precisera 
tekniker för övervakning. Terroristattentaten den 11 september 2001 i USA 
och attentaten som riktades mot Londons kollektivtrafik den 7 juli 2005 är 
två uppmärksammade mediehändelser som har aktualiserat frågor om över-
vakning. 

I medierapporteringen om dessa händelser användes bland annat övervak-
ningsbilder på förmodade terrorister på väg att utföra våldshandlingar. Den 
typen av korniga bilder från bevakningskameror är vanligt förekommande 
i brottsjournalistik där mediepubliker erbjuds att ta del av brottshändelser 
både före och efter ett brott har begåtts. Övervakningsbilders »råa« bildspråk 
framstår ofta som rena avbildningar av verkligheten, vilket gör att de uppfyller 
flera av nyhetsjournalistikens konventioner. De är både realistiska, dramatiska 
och avslöjande.

I en medial kontext beskrivs ofta övervakningstekniker som viktiga kon-
trollverktyg för poliser och andra att identifiera brottslingar, underlätta spa-
ningsarbete eller förebygga brottsliga handlingar. Men övervakning betraktas 
också som ett hot mot individuell frihet, inte minst i debatten kring den så 
kallade FRA-lagen (jfr. Gunnartz 2006). Att övervakningen hotar indivi-
dens frihet har även blivit en medial fråga när det gäller kontrollen av fildel-
are eller statens och företagens avlyssning av människors e-post, anställdas 
Internetsurfande och kontroll av mobiltelefonsamtal på arbetsplatser.
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I den medierade övervakningen kan mediepublikerna också se övervakning 
som ett medel för kontroll av makten, till exempel när det gäller rättssäkerhet. 
På bland annat Aftonbladets webbsida publicerades videobilder som illustre-
rade ett misstänkt polisiärt övergrepp. Bilderna kom från ett videoövervakat 
förhörsrum och visade hur en amerikansk polisman misshandlade en kvinna 
svårt under ett polisförhör (2008-02-20). När det gäller dokumentation av 
polisers ageranden vid demonstrationer, används inte sällan amatörbilder och 
journalistiska bilder som en form av bevakning och granskning av eventuella 
oegentliga beteenden hos poliser (jfr. McGarth 2004). Dessa exempel kan 
sägas illustrera hur övervakning tillskrivs betydelsen att kontrollera makten 
underifrån. 

Några av de frågor som intresserat mig under arbetet med den här boken 
är vad som gör övervakning legitimt eller illegitimt. I vilka sammanhang blir 
övervakning ett problem och när anses övervakning vara någonting nödvän-
digt och viktigt? Hur gestaltas de som samhället behöver övervaka och hur 
gestaltas de som ska skyddas av olika former av övervakning? Vad kan nyhets-
berättelser om detta tänkas få för konsekvenser? 

Avhandlingens innehåll har på ett övergripande plan formats av ett intresse 
för att analysera betydelser av övervakning och hur övervakningsbilder och 
amatörbilder används i nyhetssammanhang. Det är också detta som utgör av-
handlingens brännpunkt – att undersöka de olika betydelser som övervakning 
tillskrivs i nyhetsmedier. Det är två områden som står i fokus, journalistiska 
texter som rör relationen mellan övervakning och terrorism samt övervak-
ning och polisvåld.

Kopplingen mellan övervakning och terrorism är tydlig inte minst i nyhets-
rapportering om terroristdåden i London. I medierapporteringen om dessa 
händelser var talet om intensifierad och moderniserad övervakning ett cen-
tralt inslag. Samtidigt cirkulerade övervakningsbilder i medier som avbildade 
gärningsmännen. En intressant aspekt av det andra området – övervakning 
och polisvåld – är vad som händer när ‘övervakaren’ själv står under bevak-
ning. Hur hanterar medier denna problematik och vilka betydelser tillskrivs 
övervakning i dessa situationer? Detta område inkluderar mediehändelser där 
representanter för statsmakten (polisen) filmats med övervakningskameror 
eller av ‘vanligt folk’.

Övervakning gestaltas, betraktas och får mening genom medierna. I den 
bemärkelsen är nyhetsjournalistik centralt för skapande och återskapande av 



13

INLEDNING

symbolisk mening kring tekniker och strategier för övervakning som redan 
idag används och inte minst åt den övervakning som kan komma att användas 
i framtiden. Utgångspunkten i den här avhandlingen är att medietexter inte 
bara passivt och neutralt återger händelser och förlopp i samhället. Istället be-
traktar jag medietexter som socialt konstitutiva och samverkande med andra 
diskurser (jfr. Fairclough 1995). Det innebär ett perspektiv där jag utgår från 
att medier bidrar till att forma och skapa mening om samhället och om  sociala 
relationer mellan människor. I nyhetsreportage om exempelvis jakten på 
misstänkta brottslingar framträder skillnader mellan normalitet och avvikelse, 
mellan det som anses vara eftersträvansvärt och utgöra norm och det som är 
hotfullt eller förkastligt och behöver kontrolleras. Medieberättelser om ökad 
brottslighet eller om bristen på kontroll och säkerhet i samhället anspelar inte 
heller sällan på emotionella aspekter, vilket kan leda till ökad rädsla och att 
människor lättare accepterar att övervakas.

Syfte och frågeställningar
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera de betydelser 
övervakning ges i framför allt svenska dagstidningar och hur övervakningsbil-
der samt amatörbilder används för att gestalta offer och förövare. För att göra 
det fokuseras två områden; nyhetsberättelser om terrorism samt nyhetsberät-
telser om polisvåld. Ett syfte är också att problematisera hur mediala över-
vakningsdiskurser står i relation till frågor som rör (re)produktion av makt, 
normalitet och avvikelse.

De frågeställningar som jag satt upp för att konkretisera detta syfte är: Vilka 
betydelser av övervakning kommer till uttryck i materialet? Hur formas dessa 
betydelser i text och bild? Hur skapas sociala identiteter och vilken relation 
får de till övervakning? Ytterst handlar detta om att resonera kring vilka so-
ciala konsekvenser mediering av övervakning kan tänkas få.
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forskningssammanhang

We live in a surveillance society. It is pointless to talk about surveillance 
society in the future tense. In all rich countries of the world everyday life 
is suffused with surveillance encounters, not merely from dawn to dusk 
but 24/7. 

(Wood m. fl. 2006:1.)

Att vi lever i ett övervakningssamhälle slås fast i det första inledande styck-
et i en forskningsrapport producerad av internationella forskargruppen The 
Surveillance Studies Network (Wood m. fl. 2006). Trots den något kategoriska 
tonen i citatet kan man nog med fog påstå att aldrig förr i historien har män-
niskor övervakats i den omfattning vi ser idag. Det beror delvis på att en be-
tydande del av den övervakning som förekommer är både tekniskt genererad 
och automatiserad (Lyon 2003a). 

Att terroristattackerna den 11 september 2001 betraktas som startpunk-
ten för övervakning i västerländska demokratier är en relativt vanlig uppfatt-
ning (Lyon 2003a). Men en kanske mer träffande analys är att övervakning 
har trappats upp efter terrordåden snarare än att den har initierats i och med 
attackerna. David Lyon, som också är medförfattare till rapporten som cite-
ras ovan, menar att dessa händelser möjliggjorde en intensifiering av redan 
befintliga övervakningsstrategier. Övervakningen kan till och med, enligt ho-
nom, sägas ha brett ut sig till en nivå som man annars brukar koppla samman 
med icke-demokratiska och repressiva regimer eller dystopiska berättelser i 
böcker och filmer (Lyon 2003a:15).

Efter den 11 september 2001 godkändes snabbt nya lagar i många länder 
som bland annat innebar en utökad kontroll av människor. Det skedde inte 
minst med den amerikanska kongressens godkännande av lagförslagen som 
går under benämningen The Patriot Act och som betraktas som ett led i det 
globala »kriget mot terrorismen« (Stocchetti 2007). Några av de negativa 
effekterna av detta är att människor har fängslats utan rättegångar, fått sina 
ekonomiska tillgångar frysta och att kommersiella kundregister har öppnats 
upp för myndigheter att bevaka misstänkta ‘terrorister’ (Lyon 2003a).

I en svensk kontext kan det framhållas att politiker varit pådrivande inom 
EU för en utökad övervakning när det gäller insamlande och sparande av pri-
vat tele- och datakommunikation (Gunnartz 2006). I en artikel i Aftonbladet 
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(2005-08-03) beskrivs socialdemokraternas dåvarande justitieminister som 
EU:s »ledande terroristjägare« som föreslår »att telefonavlyssning, kamerabevak-
ning, postkontroll och husrannsakan ska få ske i hemlighet«. Ett annat exempel är 
den så kallade FRA-lagen som berör lagändringar kring signalspaning och det 
har påtalats att den skulle innebära ett kraftigt utökande av avlyssning av all 
tele- och datakommunikation till och från Sverige (Flyghed 2006; Magazin 
DIrekt 4/2006; Gunnartz 2006). I Datainspektionens tidskrift Magazin DIrekt 
(4/2006) kan man läsa om den omfattande rapporten Privacy & Human Rights 
2005. Enligt Magazin DIrekt visar rapporten att »Sveriges integritetsskydd är näst 
sämst i EU« i förhållande till den omfattande övervakning som praktiseras. 
Endast Storbritannien tillämpar ett sämre integritetsskydd än Sverige av alla 
europeiska länder (Magazin DIrekt 4/2006:5).

Övervakningstekniker
Vid millennieskiftet fanns det uppskattningsvis 30 000 övervakningskameror 
installerade i Sverige (Grass 2004:224). Den siffran tycks ha ökat markant 
på bara några år. Exempelvis skrev Storstockholms Lokaltrafik i sin årsberät-
telse 2007 att det skulle finnas 18 000 »trygghetskameror« på tunnelbanestatio-
ner, tunnelbanevagnar och bussar år 2008 (SLs årsberättelse 2007). I en ar-
tikel i Svenska Dagbladet (2008-09-01) skriver etikforskaren Susanne Wigorts 
Yngvesson att: »Stockholm är en av de mest kameraövervakade städerna i Europa. 
Över 30000 kameror finns monterade i tunnelbanor, parker, affärer och andra offent-
liga miljöer«. I Storbritannien beräknas antalet övervakningskameror överstiga 
fyra miljoner medan i USA uppskattas antalet till trettio miljoner kameror 
som sammanlagt spelar in fyra miljarder timmar övervakningsfilm per år 
(Klein 2008:379).

Inom »övervakningsforskning« brukar det dessutom hävdas att övervak-
ningskameran utgör toppen av ett isberg i den myriad av övervakningstekni-
ker som används idag. Den kanske mest omfattande övervakningen sker di-
gitalt i form av olika typer av register där information om människor lagras 
och där människor kategoriseras efter sociala variabler baserade bland annat 
på egenskaper som potentiella kunder, deras konsumtionsmönster, intressen 
eller inkomster. Detta sker på daglig basis dygnet runt, året runt (jfr. Klauser 
2004; Lyon 2003a). 

Andra exempel på ny övervakningsteknologi benämns med begreppet bio-
metri, vilket innebär att data samlas in från människors fysiologiska egenskaper 
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– från människors kroppar om man så vill – till exempel DNA, fingeravtryck 
eller data baserade på irisscanning för identifikation vid exempelvis gränskon-
troller. Ytterligare exempel är den typ av mjukvara som går under namnet 
face-recognition som kan användas för att matcha individer mot de stora mäng-
der videomaterial som CCTV-kameror (övervakningskameror) genererar. En 
gemensam nämnare för alla dessa typer av övervakningstekniker kan sägas 
vara dess övergripande mål att effektivisera klassificeringen av populationer. 
Det innefattar en klassificering som både inkluderar ‘de önskvärda’ och samti-
digt exkluderar potentiellt farliga eller oönskade individer och grupper (Lyon 
2002, 2003b; Koskela 2003).

Övervakningens olika sidor
Trots att forskning visar att övervakningskameran har en relativt margina-
liserad position i förhållande till den totala mångfalden av övervakning som 
används idag kan fenomenet ses som en metafor för det moderna samhällets 
disciplinerande praktiker. Övervakning i sin vidaste betydelse innebär att »se 
över« och i ett historiskt perspektiv har övervakning också betraktats som 
en produkt av ‘det moderna’ (Lyon 2003a; Wood 2006). Världen ska kunna 
begripas och förklaras genom perception och observation, inom såväl forsk-
ning som många av samhällets övriga institutioner, inklusive massmedierna 
(Rogoff 2005:31; Foucault 2001/1974).

Som Lyon påpekar kan övervakning inte betraktas som ett entydigt begrepp 
(Lyon 2002:4). Till en positiv sida hör att användning av övervakningstekni-
ker så som övervakningskameror primärt är sammankopplade med brotts-
förebyggande arbete som möjliggör för människor att känna sig säkrare. Till 
detta kan också tilläggas att övervakningsbilder ofta används i massmedier och 
här betonas deras betydelse när det gäller att identifiera misstänkta förövare 
och att verka förebyggande mot övergrepp och kriminalitet (Biressi & Nunn 
2003:281). Huruvida kameror verkligen förhindrar brottslighet är emellertid 
under diskussion. Enligt en forskningsrapport från Brottsförebyggande rådet, 
som baseras på ett flertal studier av kameraövervakning på olika platser i värl-
den, pekar forskningen på att kameraövervakning har »en liten, men signifikant, 
önskvärd effekt på brottsligheten« (Welsh & Farrington 2007:53).

En annan, mer negativ sida, är att de olika former av övervakning som 
används idag tenderar att bli ett vakande öga över vardagslivet för många män-
niskor, oavsett om de utgör ett hot eller inte. I storstadsmiljöer blir exempel-
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vis människor filmade av övervakningskameror, ibland flera hundra gånger 
per dag beroende på var de befinner sig. En konsekvens är att övervakning 
ofta betraktas som ett hot mot individers integritet (Wood 2006; McGrath 
2004). 

Men övervakningens utbredning kan även kopplas till reproduktion av 
maktrelationer mellan sociala grupper. Hille Koskela talar exempelvis om 
hela städer som kan ses som gigantiska maktlaboratorier där människor rutin-
mässigt kontrolleras, kategoriseras, disciplineras och normaliseras utan någon 
speciell anledning (Koskela 2003). Den här mer ‘negativa’ sidan av övervak-
ningspraktiker kan uppfattas som ett uttryck för ett kontrollsamhälle, som 
riskerar att både skapa och underbygga befintliga hierarkiska och icke-jämlika 
maktförhållanden, som Koskela uttrycker det:

Surveillance is used to ‘sanitize’ urban space, to exclude ‘the Other’ in 
a literal as well as metaphorical sense. ‘The deviant’ – such as drunks, 
junkies, panhandlers, bag-ladies etc. – are the ‘dirt’ of our times and 
need to be ‘cleaned away’ from public urban space in order to make it 
more attractive for those who are able to consume.

(Koskela 2003:298.)

I många stadsmiljöer behöver till exempel inte övervakningskamerans främsta 
funktion nödvändigtvis vara att förhindra brott enligt juridiska definitioner, 
utan tekniken kan lika gärna syfta till att socialt sortera bort vissa oönskade 
grupper och individer till förmån för kommersialisering. Den ökande använd-
ningen av övervakningskameror i köpcentra, på gator och torg, i skolor, sjuk-
hus eller på andra offentliga områden kan därigenom ses som ett exempel 
på en privatisering av samhällets kontrollverktyg. Det är med andra ord inte 
bara staten som har monopol på till exempel ‘riskhantering’ och ‘personpro-
filering’, utan övervakning och kontroll sker också på andra privata och ofta 
kommersiella initiativ (jfr. Doyle 2003; Wood 2006). 

Om detta skriver kriminologen Janne Flyghed som fäster uppmärksamhe-
ten på att man inte kan bortse från kommersiella krafter som en promotor 
för ökad övervakning. En tilltro och en positiv inställning till ökad övervak-
ning ligger i själva affärsidén för »kontrollindustrin«, menar han (Flyghed i 
Framtider 4/2006; Flyghed 2000:66). Uppkomsten av övervakningskameror 
i stadsmiljöer kan, enligt detta perspektiv, ses som en del av ett nyliberalt 
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projekt. Syftet med övervakning kan vara att upprätthålla normer för att rea-
lisera och maximera ekonomisk profit och ökad konsumtion, snarare än att 
förhindra och motverka brottslighet (Coleman 2004). 

Avslutningsvis kan man konstatera att övervakningsstudier är ett växan-
de tvärdisciplinärt forskningsfält internationellt sett med inriktningar inom 
bland annat ämnen som sociologi, statsvetenskap och geografi. En del studier 
har genomförts som fokuserar hur övervakningspraktiker påverkar maktrela-
tioner i samhället mellan (politiska) ideologier, mellan medborgare, rättsvä-
sende och stat men också hur övervakningspraktiker verkar på ett plan som 
reproducerar föreställningar om etnicitet, genus och klass (Lyon 2002; Wood 
2006; Ball & Haggerty 2005). 

Studier som fokuserar de täta relationerna mellan övervakningsprakti-
ker och massmedier är dock relativt få. Det har gjorts en del studier utanför 
Sverige som primärt undersöker konstruktioner av övervakningspraktiker 
inom den genre som benämns reality TV eller real-crime TV.1 Jag kommer 
i det följande kortfattat redogöra för några av dessa som jag finner vara rele-
vanta i relation till föreliggande studie.

Forskning om medier och övervakning
En av de undersökningar kring övervakning som tar upp massmediers be-
tydelse är den brittiska studien Maximum Surveillance Society: The Rise of CCTV 
(Armstrong & Norris 1999). Massmedier, tillsammans med politiska institu-
tioner, utgör två viktiga samhällsinstanser som underlättat för Storbritannien 
att bli världens mest kameraövervakade land, menar Armstrong och Norris. 
Det brittiska public serviceföretaget BBC började använda visuellt mate-
rial från övervakningskameror i program som Crimewatch UK redan 1984. 
Programmet, som fortfarande sänds, blev snabbt populärt och har flera mil-
joner tittare varje månad. Armstrong och Norris menar att de sätt på vilka 
BBC använder övervakningsmaterial understödjer övervakningspraktiker och 
i synnerhet kameraövervakning (ibid. 1999:70). Genom en kvantitativ inne-
hållsanalys visar de hur »CCTV stories« i brittisk dagspress representeras på 
ett positivt sätt som kan tänkas ha bidragit till allmänhetens acceptans av ett 
utbrett kameraövervakningssystem (ibid 1999:88). Det föreligger en del be-

1 Med »real-crime« avses en mediegenre som bygger på autentiska brottsfall som dramatiseras 
i någon form och där publiker uppmanas att bistå i utredningar för att få brott uppklarade. Ett 
svenskt exempel är TV3s Efterlyst.
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röringspunkter mellan min undersökning och deras. Ett viktigt resultat som 
jag ser i mitt eget mediematerial är exempelvis att pressen använder exper-
ters uttalanden och politiker på sätt som kan tänkas understödja både befint-
liga och framtida övervakningspraktiker. 

Antologin Understandning Reality Television (Holmes & Jermyn 2005) inne-
håller ett par studier som undersöker relationer mellan medier och övervak-
ningskulturer. Bradley Clissolds artikel om Candid Camera (Dolda Kameran) 
är en av dessa. Clissold diskuterar hur den amerikanska teveserien, som bör-
jade sändas 1948, uppkom som en populärkulturell produkt i kalla krigets 
kontext, där oron kring befintlig statlig övervakning bland allmänheten var 
stor. Programmets popularitet förklaras med att det gjorde övervakning till 
underhållning samtidigt som det bidrog till att normalisera och göra befint-
liga övervakningspraktiker, som redan existerade i det amerikanska samhäl-
let, mindre hotfulla (Clisshold 2004:35). En parallell till min egen studie är 
att västvärldens rädsla för terrorism framträder som en betydande hotbild i 
medier i dag och tycks vara det som legitimerar politiska förslag om utökad 
övervakning (jfr. Flyghed 2003:73).

Deborah Jermyn (2003; 2005) har studerat hur Crimewatch UK inriktar sig 
på »vår kulturs« fascination för det avvikande och hur det uttrycks i gestalt-
ningar av offer och förövare. Övervakningsbilder följer en lång bildtradition, 
menar Jermyn, som går tillbaka till fotografins tidiga dagar under mitten av 
1800-talet, och lever kvar än idag inom real-crime-genren. Kameran blev ti-
digt ett övervakningsverktyg för staten och användes för att både identifiera 
och jämföra ‘det kriminella subjektet’ med andra avvikare. Fotografering blev 
ett sätt att göra ‘den kriminella’ visuellt synlig. Brottslingar och andra som 
ansågs avvika från normen på ett negativt sätt skulle göras till ett klassificerat 
objekt att »läsa av«, för att lättare kunna urskilja de Andra från Oss (Jermyn 
2003:175-178). Visserligen följer övervakningsbilder en gammal bildtradi-
tion men samtidigt beaktar Jermyn den politiska kontext av konservatism 
och »lag och ordning-ideologi« som kännetecknade det politiska klimatet i 
Storbritannien under mitten av 1980-talet. Detta utgjorde en bidragande fak-
tor till varför Crimewatch UK blev populärt. Det låg, och kanske fortfarande 
ligger i tidsandan, menar Jermyn (2005:75). 

Visuella representationer av offer kan också betraktas som en form av över-
vakning, skriver Jermyn. I real-crime-serier kan en mediepublik följa offrens 
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historia, deras ursprung och deras rörelser på ett visuellt plan som följer en 
estetik man finner inom »familjealbumet« (eller »fotoalbumet«). Det kan ses 
som en form av övervakningspraktik, menar hon (Jermyn 2003:181). 

Vissa likheter finns mellan ovan nämnda studier och föreliggande studie 
som främst rör den svenska dagspressens användning av visuellt material. 
Det gäller särskilt hur medial representation av brottslighet och övervakning 
konstruerar föreställningar om normalitet och avvikelse. I min undersökning 
diskuterar jag dessutom hur representationer av övervakning förhåller sig till 
andra diskurser i samhället rörande till exempel etnicitet.

Ytterligare en studie om relationer mellan reality-TV och övervakning har 
gjorts av Leishman och Mason (2003). Enligt dem kan reality-genren indelas 
i tre kategorier. Den första kategorin innefattar program som följer dokuså-
pans format där tittare veckovis kan följa en grupp människor. Ett svenskt ex-
empel skulle kunna vara TV4s Bonde söker fru. Den andra kategorin benämner 
de »biovision« vilken innefattar populära programformer som motsvaras av 
exempelvis SVTs Robinson eller Big Brother som sändes i Sverige av Kanal 5. 
Gemensamt för denna typ av serier är att programidén bygger på att männis-
kor förflyttas till en artificiell miljö som ett slags socialt experiment där del-
tagarna ska utföra vissa uppgifter (Leishman & Mason 2003:108). Den tredje 
kategorin består av programformer som innefattar räddningsarbete eller po-
lisarbete som filmas med övervakningskameror, amatörbilder, poliskameror 
eller medier som följer med i polisers arbete. Det är denna form av reality-TV 
som har tydliga beröringspunkter med denna studie.

Program som Crimewatch UK eller Cops kan, menar Leishman och Mason, 
kritiseras för att dekontextualisera och förenkla orsaker till brottslighet, vil-
ket i sin tur kan underbygga mediepublikers rädsla för brott (ibid. 2003:112). 
Enligt deras studie är real-crime-television ett exempel på att rättsväsen-
de och medier smälter samman. Programformen har även kritiserats för att 
fungera som moralisk vägvisare i termer av vad som rätt och fel, gott och 
ont och för att den kan ses som en cynisk variant av kommersialiseringen av 
sociala problem. När brottsoffer och misstänkta förövare träder in i en me-
dial kontext genom att fångas på bild av övervakningskameror eller poliskame-
ror, utan deras eget medgivande, får det en sedelärande effekt. Medieringen 
av brottslighet representerar ett slags återgång till offentliga bestraffningar i 
form av skampålar eller moderna gatlopp (Leishman & Mason 2003:121). 
Det som sammanför min studie med deras är att jag undersöker hur över-
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vakningspraktiker representeras i nyhetsgenren (pressen) vilken har en delvis 
annan berättarform och andra anspråk än reality-TV. Likväl ser jag kopplingar 
mellan dessa olika genrer när det gäller hur övervakning, offer och förövare 
gestaltas.

I Biressi och Nunns (2003) artikel Crimes of Violence in Social/Media Space 
diskuteras också relationer mellan medier, övervakning och rättsväsende. 
‘Det kriminella subjektet’ har sedan länge haft en given plats i medier, sär-
skilt visuella bilder av brottslingar, menar Biressi och Nunn. Bilder av avvi-
kare har kommit att accentueras i takt med att övervakningsmaterial tar stort 
utrymme i real-crime-serier som exempelvis Video Justice – Crime Caught on 
Tape, Stop! Police! Action! eller Rat Trap. Biressi och Nunn betonar, i likhet med 
denna studie, kopplingen mellan autenticitet och övervakningsbilder, och hur 
detta kan tänkas artikulera föreställningar om brottslighet, lag och ordning, 
normalitet och avvikelse.

Aaron Doyle (2003) har i boken Arresting Images – Crime in Front of the 
Televsion Camera, bland annat studerat hur berättarformen för den amerikanska 
real-crimeserien Cops möjliggör för mediepubliker att identifiera sig med po-
lisen och hur berättandet reproducerar stereotypa föreställningar om brotts-
lighet och rättsväsende. Doyle uppskattar att teveserien Cops har fångat ca 10 000 
timmar polisarbete på video sedan starten år 1989, vilket gör programmet till 
en betydande distributör av en form av medierad övervakning. Doyle påpe-
kar också att studier som handlar om hur medier använder visuellt material 
från övervakningskameror är fåtaliga. Enligt Doyles studie används bilder från 
övervakningskameror i hög utsträckning som »promotional images« för legi-
timering av konservativa ideologier kring lag och ordning. 

Amatörbilden i medier
En parallell bildtyp till övervakningsbilden som används inom real-crime-
genren är amatörbilden. Doyle (2003) skriver att videoövervakning i form 
av amatörbilder kan placeras i ett delvis annat fack än övervakningsbilder. 
Amatörvideon, menar han, kan potentiellt utmana rådande föreställningar 
om rättsväsendet, exempelvis vid demonstrationer och upplopp där medbor-
gare ofta fotograferar polisers agerande. Just detta diskuteras i boken Media 
Matters. Everyday Culture and Political Change (Fiske 1994). John Fiske analyse-
rar hur både amatörbilder och övervakningsbilder blir till uppmärksammade 
mediehändelser när de används i en medial kontext. Ett av de mest kända fallen 
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som diskuteras är den videofilmade polismisshandeln av Rodney King i Los 
Angeles 1991. I likhet med John Fiskes studie intresserar jag mig för relatio-
nen mellan lågkvalitativa visuella bilder och den potentiella autenticitet som 
medier tillskriver amatör- och övervakningsbilder och hur användandet av 
den typen av bilder kan betraktas som en del av en övervakningsprocess.

En annan aspekt som Fiske diskuterar är hur kameratekniken ger tillträde 
till ett visuellt fält som annars inte varit tillgängligt i traditionella medier. I fal-
let med misshandeln av Rodney King kom rasifierade maktrelationer att syn-
liggöras via massmedier och det som tidigare kunde antas vara oacceptabelt i 
en publik domän (det vill säga polisens rasism) blev explicit synlig. Händelsens 
mening och betydelse kom därmed att stå under förhandling. I min studie 
diskuteras bland annat hur amatör- och övervakningsbilder kan användas för 
att möjliggöra att omvända maktrelationer kan uppstå när bilderna sätts i ett 
medialt sammanhang. 

Piet Bakker och Mervi Pantti (2008) diskuterar i en opublicerad studie hur 
etablerade medier i Nederländerna (press och teve) använder amatörbilder 
som ett komplement till den traditionella fotojournalistiken. Studien base-
ras på intervjuer med journalister och redaktörer i Holländska mainstream-
medier. Bakker och Pantti betonar också att förhållandet mellan etablerade 
medier och amatörbilder är ett område som är relativt outforskat. Visserligen 
finns flera studier som behandlar hur text från icke-professionella kommit att 
ingå i etablerade nyhetsgenrer i form av bloggar eller andra textmeddelanden 
(t ex  Hermida & Thurman 2008). Men få studier fokuserar hur visuella bilder 
från amatörfotografer används i till exempel nyhetsmedier. Bakker och Pantti 
identifierar tre kategorier där amatörbilder används. För det första bildmate-
rial från olyckor, katastrofer eller brottsplatser tagna av ‘vanliga människor’ 
innan journalister kommit på plats. Ett välkänt exempel är amatörbilderna 
som fick genomslagskraft i medier efter den så kallade Tsunamikatastrofen 
i Sydostasien vintern 2004. Det är denna bildkategori som potentiellt kan 
kopplas till en form av medierad övervakning. Den andra kategorin definieras 
som väderbilder och den tredje kategorin som inskickade »funny clips«. 

Bakker och Panttis studie anlägger visserligen inte ett explicit övervak-
ningsperspektiv på amatörjournalistik men har likväl beröringspunkter med 
min studie. De belyser exempelvis den journalistiska trend där ‘vanligt folk’ 
deltar i nyhetsprocessen genom att själva skicka in bilder för publikation. I 
studien diskuteras också hur journalister och redaktörer ser eventuella risker 
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med användning av denna typ av bilder. Det gäller frågor om journalistisk 
autenticitet, trovärdighet och etik. Även min studie diskuterar detta, men då 
inte utifrån mediernas perspektiv. Min utgångspunkt är hur konkreta texter 
och bilder gör att mediehändelser framstår som autentiska och trovärdiga, 
vilket reser frågor om medial meningsproduktion och vilken betydelse estetik 
och form får för till exempel textens trovärdighet.

Varför studera representation av övervakning i nyhetsmedier?
En del studier har genomförts som rör relationen mellan övervakning och 
reality-TV internationellt sett men få studier fokuserar på nyhetsmedier 
och övervakningsdiskurser. Det motiverar ytterligare forskning på området. 
Denna översiktliga genomgång av det forskningssammanhang som min studie 
förhåller sig till är givetvis på intet sätt heltäckande. Även om det delvis fö-
religger skillnader både vad gäller teoretiska perspektiv och undersöknings-
objekt, aktualiserar dessa undersökningar frågor som ligger inom mitt eget 
forskningsintresse och är därigenom relevanta för denna avhandling. Dessa ge-
mensamma knutpunkter om övervakningsproblematiker rör frågor om iden-
titet, makt och medial representation. Genom att ta stöd i bland annat ovan 
nämnda studier men också i andra studier som presenteras löpande samt i en 
diskursteoretisk ansats fokuserar min avhandling på att empiriskt undersöka 
hur texter och bilder, i huvudsak i svensk dagspress, både utmanar och för-
stärker rådande diskurser om övervakning. Avsikten är att utveckla en bredare 
kunskap om relationer mellan nyhetsmedier och övervakning.

Avgränsningar och tillvägagångssätt

Mediehändelser som studieobjekt
Den här avhandlingen studerar två mediediskursiva områden – övervakning 
och terrorism samt övervakning och polisvåld. Tyngdpunkten ligger på det 
förstnämnda. Med mediediskursivt område menar jag journalistiska berättel-
ser om ett visst ämne som följer vissa konventioner när det gäller både form 
och innehåll (se kapitel 2 för vidare redogörelser av diskursbegreppet). För 
att analysera dessa båda områden har jag valt ut ett antal relevanta mediehän-
delser.
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Den mediehändelse som analyseras när det gäller området övervakning och 
terrorism är terroristattentaten i London den 7 juli 2005. Anledningen till att 
jag valt att undersöka just denna mediehändelse kan motiveras av dess nära 
relation till olika former av övervakningspraktiker. Med det menar jag till 
exempel att övervakningsbilder har betydelse för hur mediehändelsen berät-
tas fram och att den på andra sätt uttrycker och skapar betydelser av samtida 
övervakning i en vidare mening. Terroristattentaten i London kan beskrivas 
som »extatisk« i termer av att mediehändelsen gav historiska avtryck, bland 
annat genom att generera en stor medial uppmärksamhet världen över sam-
tidigt som händelsen hade lokal förankring och betydelse (jfr. Chouliaraki 
2006:158; Carbin 2008). Detta har medfört att ett omfattande empiriskt ma-
terial finns att tillgå. 

För att analysera området övervakning och polisvåld har jag i första hand ut-
gått från en specifik händelse som uppmärksammades i medierna. Materialet 
består av delar av medierapportering av ett kameraövervakat polisingripande 
i Stockholm år 2004. Även i denna händelse hade övervakningsbilder cen-
tral betydelse i rapporteringen. Utöver denna händelse ingår andra liknande 
fall av journalistiskt material om kameraövervakade polisingripanden som il-
lustrativa exempel på hur övervakning gestaltas ur ett underifrånperspektiv. 
Tre empiriska kapitel ägnas åt övervakning och terrorism medan ett kapitel 
fokuserar övervakade poliser. Upplägget kan förklaras dels med att mediebe-
vakningen kring dessa områden skiljer sig åt vad gäller omfattning, dels med 
avgränsningsmässiga skäl.

Materialtyp
Materialet består av texter publicerade i fyra svenska dagstidningar: Expressen, 
Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Utöver material från dessa 
tidningar har ytterligare texter och bilder inhämtats från ett mindre antal ny-
hetssidor, bland annat från BBC-News, The Guardians och The Evening Standards 
webbplatser. Text- och bildmaterial har också i vissa fall samlats in från de 
svenska tidningarnas nätupplagor. 

Valet av tidningar kan motiveras på flera sätt. Det huvudsakliga skälet är att 
de når ut både upplagemässigt, geografiskt och i viss mån ideologiskt. De till-
hör olika genretyper; morgontidning och kvällstidning och dessutom repre-
senterar tidningarna olika politisk ideologisk färg, två liberala, en konservativ 
och en socialdemokratisk. Det här gör att valet av tidningar har en viss bredd 
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vad gäller till exempel innehåll, formspråk och tilltal (jfr. Engström 2008; 
Allan 1999). Samtidigt vill jag understryka att syftet med studien inte är att 
göra jämförelser mellan tidningarna eller genretyperna. 

För att samla in tidningsmaterial till studien har jag använt mig av olika 
former av arkiv. Det innefattar dels mikrofilmsarkivet vid Umeå universitets-
bibliotek, dels de webbaserade databaserna PressText (www.presstext.se) och 
Mediearkivet (www.retriever-info.com). Utöver detta har sökningar gjorts på 
respektive tidnings webbplatser. I ett fåtal fall har också mediematerial inhäm-
tats från utländska medieföretags webbsidor. Total har 380 artiklar inkluderats 
i undersökningen (se källförteckning). Av dessa är en majoritet kopplade till 
terrorism, 320 texter. 60 artiklar handlar om polisvåld. Alla typer av texter 
ingår, till exempel debatt, ledare, notis och reportage.

Urvalet av artiklar har initialt gjorts genom sökord i databaser. För att 
avgränsa materialomfånget som berör attentaten i London användes sök-
orden London* and (övervak* or bevak*) under tidsperioden 2005-07-07 till 
2007-07-08. En manuell genomgång av tidningsartiklar från Aftonbladet, 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, publicerade under den första månaden 
efter attentaten, samlades in från mikrofilm. 

Att få fram ett tillräckligt omfattande forskningsmaterial till det andra 
mediediskursiva området (övervakning och polisvåld) var något mer proble-
matiskt eftersom jag här inte hade någon given extraordinär mediehändelse 
att utgå från, till skillnad från medierapporteringen av attackerna i London. 
Inledningsvis gjordes sökningar i de elektroniska databaserna efter journa-
listiska texter om det uppmärksammade polisingripandet i Stockholm 2004 
som kortfattat beskrivits ovan. Utöver den mediehändelsen användes min-
dre delar av ett mediematerial från Expressen och Dagens Nyheter mellan åren 
1993-2004 som tidigare insamlats för en (opublicerad) forskningsrapport om 
medierepresentation av polisvåld i dagspress (Carlsson 2005). 

Fördelen med att använda webbaserade databaser är uppenbara. Genom 
att laborera med sökord kan ett hanterligt material relativt snabbt identifieras 
och insamlas. En lika uppenbar nackdel är att databaserna uteslutande är text-
baserade samt att pressmaterialets ursprungliga form förvanskas. Här syftar 
jag på att till exempel rubrikernas storlek och typsnitt, bilder och illustratio-
ner, närliggande artiklar och texter, reduceras och förändras när det överförs 
till de elektroniska databasernas textformat. Ett annat problem, åtminstone 
med en av databaserna som användes, är helt enkelt att vissa texter inte finns 
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med i databasen. För att få en mer komplett bild av problemområdet har jag 
därför dessutom manuellt samlat in en stor del texter från ovan nämnda mik-
rofilmsarkiv samt i vissa fall från tidningarnas webbplatser. 

Tillvägagångssätt och tematiskt urval
Forskningsmaterialet har analyserats genom en kvalitativ diskursteoretiskt in-
spirerad metod. När man väljer att arbeta med diskursanalys som metod kan 
flera infallsvinklar och analysverktyg väljas för att närma sig ett forskningsma-
terial, allt från lingvistiska näranalyser av texter till mer poststrukturalistiska 
resonemang om meningsproduktion och representation (se t ex Wetherell, 
Taylor & Yates 2001; Torfing 1999). I avhandlingen har jag valt att ha ett öppet 
förhållningssätt till olika inriktningar inom det breda teori- och metodområde 
som kan benämnas diskursanalys. Fokus har legat på hur texter och bilder an-
vänds av tidningarna och hur språket blir konstitutivt (jfr. Wetherell & Potter 
1992).

Till skillnad från många andra forskningstraditioner tar diskursanalysen av-
stamp i ‘det teoretiska’. Det betyder att när man arbetar med diskursanalys 
lägger forskaren stor vikt vid själva formulerandet av analysfrågor och använ-
der teorier, inte för att stämma av sanningsvärdet mot ett empiriskt material, 
utan för att förklara och förstå ett visst socialt fenomen, i det här fallet me-
diala representationer av övervakning (Rogoff 2005:26; Howarth 2007).2 

Det analytiska tillvägagångssättet har inneburit att texterna kategoriserats 
tematiskt. Analysförfarande har framskridit i flera steg och rört sig fram och 
tillbaka på flera nivåer parallellt. Initialt gjordes närläsningar av artiklar i mik-
rofilmsarkiv och artiklar hämtade i textformat från elektroniska databaser. 
Dessa indelades i relativt breda teman, till exempel ‘artiklar om övervak-
ningskameror’, ‘artiklar om ökad övervakning’ eller ‘artiklar om offerskap, 
kontroll och säkerhet’. 

Kategoriseringarna av materialet har vidare förfinats genom att jag under-
sökt relationer mellan teman samt återkommande mönster i gestaltningssätt, 
berättarform och språkliga uttryck. Teman utkristalliserades också fortlöpan-
de i relation till de teoretiska utgångspunkterna och till avhandlingens syfte, 
framför allt formades teman och resonemang ur diskursteoretiska perspektiv 
rörande till exempel frågor om makt och identitet (se kapitel 2).
1 I kapitel 2 presenteras utförligt de teoretiska perspektiv och de analysfrågor som formulerats 
med utgångspunkt i diskursteoretiska resonemang.
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De tematiker om övervakning som lyfts fram som signifikanta för avhand-
lingens syfte är på ett övergripande plan relaterade till identifikation av förö-
vare och offer samt till makt och motstånd. Dessa teman återspeglas i respek-
tive analyskapitel och presenteras genom näranalyser av utdrag ur forsknings-
materialet. Utdragen består av textcitat ur artiklar och i vissa fall av bilder. 
Urvalet av texterna och bilderna är i sin tur en produkt av själva analysproces-
sen och omfattande närläsningar av det totala antalet texter. 

Avhandlingens kvalitativa analyser utgör i den meningen ett omskapande av 
forskningsmaterialet genom att vissa teman och aspekter i materialet betonas, 
framhävs och sätts i en ny kontext medan andra delar av mediematerialet 
utelämnas eller får mindre betydelse. Det innebär att analyserna endast utgör 
ett sätt av många möjliga att tolka, kontextualisera och skapa koherens i för-
hållande till det forskningsproblem som undersöks (jfr. Lundström 2007:52; 
Gunnarsson Payne 2006). Min ambition är således inte att återge en generell 
helhetsbild av vare sig materialet eller det forskningsproblem som motiverar 
studien, utan snarare att ge nya förklaringar, problematiseringar och analyser 
utifrån vissa valda perspektiv och teman. Det betyder emellertid inte att de 
slutsatser som dras av analyserna inte skulle kunna »testas« i vidare forskning 
(jfr. Howarth 2007:157).

Studiens disposition
Detta första kapitel innefattar en presentation av det problemområde avhand-
lingen undersöker och ger en översikt av tidigare forskning som gjorts rö-
rande övervakning och medier. Kapitlet redogör för avhandlingens syfte och 
frågeställningar samt beskriver forskningsmaterialet som undersöks och de 
tillvägagångssätt som används för att avgränsa, samla in och analysera medie-
materialet.

I kapitel 2 introduceras de teoretiska perspektiv som fungerar som utgångs-
punkt för avhandlingens diskursanalytiska ansatser. De teoretiska perspekti-
ven syftar till att presentera en diskursteoretisk förståelse av nyhetsmedier 
samt att redogöra för de analytiska begrepp som jag använder i analysen av 
det material som undersöks. Utifrån de teoretiska begrepp som presenteras 
utkristalliseras en rad analysfrågor. Dessa frågor används för att analysera ma-
terialet ingående och syftar till att lyfta fram och problematisera de tematiska 
aspekter som jag kopplar till betydelseproduktionen av övervakning. 
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Kapitel 3, 4 och 5 består av analyser av ett övergripande mediediskur-
sivt område som jag benämner ‘övervakning och terrorism’. Där undersöks 
primärt journalistiska texter om terroristdåden i London den 7 juli 2005. 
Området rymmer tre underteman som diskuteras i respektive kapitel. Ett av 
dessa berör tidningarnas användning av övervakningsbilder för att represen-
tera förövare. En annan tematik handlar om hur tidningarna anspelar på publi-
kers rädsla för framtida terrorism där experter och politiker har en framträ-
dande roll när det gäller att förespråka en intensifierad övervakning. Det sista 
undertemat handlar om hur människor medialt konstrueras som offer både 
för terrorism och för övervakning i efterspelet av »Londonbomberna«.

I kapitel 6 är den springande punkten en form av omvänd övervakning. 
I huvudsak studerar kapitlet en mediehändelse där bevakningen riktats mot 
dem som vanligtvis upprätthåller lag och ordning, polisen. Hur artikuleras 
denna problematik i en nyhetskontext? På vilka sätt kan mediering av över-
vakning fungera som ett sätt att utmana dominerande maktrelationer? Dessa 
är några av de frågor som diskuteras.

Det sista kapitlet sammanfattar de diskussioner som förts i de övriga kapit-
len. Här argumenterar jag också för hur medierad övervakning kan förklaras 
genom att sättas i relation till tre övergripande teman kontroll, normalitet/
avvikelse och autenticitet.
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teoretiska perspektiv

Mediala representationer av övervakningspraktiker är nära sammanlänkade 
med frågor om makt. Det här kapitlet syftar dels till att diskutera övervak-
ning och makt i ett teoretiskt sammanhang, dels till att redogöra för hur jag 
betraktar journalistiska texter och visuella bilder som delar av ett medialt 
meningsproducerande system. Genom att beskriva de teoretiska begrepp 
som används i avhandlingen avser kapitlet också att utforma ett ramverk för 
analyser av visuella och textbaserade representationer. Inledningsvis diskute-
ras hur medierad övervakning kan förstås mot bakgrund av Michel Foucaults 
(2001/1974) panoptiska perspektiv på makt.

Panopticon – en metafor för disciplineringsmakt
Ett sätt att förklara massmedier som en plats där kunskaper om övervakning 
skapas, utmanas och sprids är att dra paralleller till beskrivningar av det som 
Foucault menar kännetecknar det moderna samhällets övervaknings- och 
maktmekanismer – »panopticon«. För honom handlar samhällelig institutio-
nell kontroll av medborgare inte så mycket om repressiv maktutövning som 
om självdisciplinering (Foucault 2001/1974). Idén bakom panopticon som 
metafor för disciplinering var manifesterad i Jeremy Benthams skisser över 
ide alfängelset:

Benthams Panopticon är det arkitektoniska uttrycket för denna sam-
ordning av maktmekanismer. Principen är bekant: en cirkelrund 
byggnad bildar en ring i vars mitt reser sig ett torn; detta är försett 
med stora fönster som vetter mot ringens insida; den ringformade 
byggnaden är uppdelad i celler som går tvärs igenom den; varje cell 
är försedd med två fönster, ett inåt, som svarar mot fönstren i tornet; 
ett utåt som släpper in ljuset som tränger igenom cellen från den ena 
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sidan till den andra. Det enda man behöver göra är då att placera en 
övervakare i tornet och låsa in en dåre, en sjuk, en dömd brottsling, 
en arbetare eller ett skolbarn i var sin cell. Övervakaren i tornet kan 
urskilja alla de små instängda siluetterna som avtecknar sig i motljus 
i den omgivande byggnadens celler. Varje bur är en liten teater för 
en enda skådespelare, fullkomligt individualiserad och ständigt synlig. 
Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som gör det 
möjligt att oavbrutet iaktta och omedelbart känna igen. 

(Foucault 2001/1974:233-234.)

Genom att placeras i »panopticon« och ingå i ett synlighetsfält reduce-
ras den övervakade till ett informationsobjekt avskuren all möjlighet till 
kommunikation. Den här typen av makttaktik, menar Foucault, möjliggör 
att de mo derna institutionernas makt kan fungera automatiskt (Foucault 
2001/1974:234-235). Panopticon illustrerar hur kunskap, makt och kontroll 
av kropp och plats integreras i form av (själv)disciplinering och kan således 
först och främst läsas som en metafor för hur makt avindividualiseras och 
fungerar som en normaliserande kraft (Foucault 2001/1974:235; Dreyfus & 
Rainbow 1983:184-85). 

För att dra en parallell till samtida övervakningspraktiker, som exempel-
vis användning av övervakningskameror, kan man säga att de upprättar en 
normaliseringsprocess där människor övervakar och disciplinerar sig själva 
på grund av att de aldrig helt säkert kan veta om de är övervakade eller inte. 
Det är heller inte alltid viktigt att veta vem eller vilka som utövar kontrollen 
eftersom kontrollen kan betraktas som en självgående process. Därigenom 
blir den övervakade sin egen övervakare.

Men det här betyder inte, om man följer Foucaults logik, att relationen 
som uppstår genom en övervakningssituation är enkelriktad uppifrån och ned. 
Även de som är satta att kontrollera ingår i samma maktsituation där det gäller 
att följa de spelregler som är uppsatta för att maktrelationen inte ska rubbas. 
I kapitel 6 diskuteras denna problematik under temat ‘omvänd övervakning’ 
med utgångspunkt i exempel på nyhetsrapportering om övervakat polisvåld.

När övervakningsbilder på misstänkta brottslingar används av massmedier 
illustrerar det hur makten är produktiv. Den skapar och modifierar ämnesom-
råden genom att producera kunskaper om till exempel brottslingar och om 
hur människor bör eller inte bör bete sig. I avseendet att göra den övervak-
nande blicken verksam och effektiv spelar massmedier en betydande roll (jfr. 
Foucault 1980:160). 
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Enligt en undersökning från 2006 gjord av Statistiska Centralbyrån1 vill en 
majoritet av alla svenskar (79 procent) införa en ännu mer utbredd kontroll 
av medborgarna i jakten på terrorister och grova brottslingar.  Att människor 
tycks acceptera positionen som övervakad kan beror på att de också accepte-
rar att sättas i en position som beroende av olika former av skydd även om det 
inkräktar på deras frihet. Ofta legitimeras positionen som övervakad genom 
resonemang som »kamerorna är till för vårt eget bästa« eller »jag har inget 
att dölja«. Den ökade övervakningen motiveras således med resignation eller 
rädsla för att förlora någon form av privilegium, till exempel att känna trygg-
het (jfr. Marx 2003:370).

Vaz & Bruno (2003) menar att acceptansen av övervakning är ett uttryck 
för den självdisciplinerande »inre monologen«, vad jag gör eller inte gör med 
mig själv i en övervakad situation. När nyhetsmedier rapporterar om över-
vakning och jakt på terrorister eller våldsbrottslingar produceras subjekt som 
riskerar att drabbas av någonting negativt som hotar deras välbefinnande. 
Mediepubliker blir mottagliga för skydd innan de har drabbats av brottslighet 
 – innan något negativt ens har inträffat. Att detta är möjligt kan förklaras med 
att människor medvetet eller omedvetet låter sig positioneras enligt den ty-
pen av ideologiproduktion (Vaz & Bruno 2003:274). 

Att studera övervakning från enbart ett panoptiskt perspektiv kan pro-
blematiseras. I vissa situationer är övervakning att betrakta som ett uttryck 
för repressiv makt snarare än en självgående makt (jfr. Yar 2003:257). Aaron 
Doyle skriver exempelvis i sin bok Arresting Images att de som sköter kameraö-
vervakningssystem ofta utgår från samma målgrupper som poliser gör i jakt 
på kriminella. Studier har visat att operatörer inriktar kameraövervakning på 
unga framför äldre, män framför kvinnor, icke-vita framför vita samt på en 
klassdifferentiering där grupper med lägre status utgör övervakningens pri-
mära målgrupp (Doyle 2003:72). 

Det innebär en ojämlik fördelning av bevakning och kan göra att vissa grup-
per blir överrepresenterade medan andra grupper ställs utanför bevakningens 
blickfång. På så sätt kan man säga att operatörerna innehar en potential att 
disciplinera befolkningen genom att äga kontrollen över kamerorna och göra 
övervakningen selektiv. Det betyder emellertid inte att självdisciplinering 
inte pågår parallellt, men det betyder att det inte är det enda disciplinerings-
systemet. När medier använder övervakningsbilder, till exempel i brottsrap-

1 www.sou.gov.se/integritet/pdf/Teknisk%20rapport%20med%20bilagor.pdf
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portering i nyheter eller i medieformer som Cops och Efterlyst, uppstår risker 
att samma asymmetriska maktrelationer reproduceras.

Nikolas Rose (1999) argumenterar för att samtiden kan förstås som ett 
kontrollsamhälle. Det är inte bara individernas anpassningsförmåga och själv-
disciplin som premieras genom hierarkiska lagar och regler som styr olika 
institutionella miljöer (t ex skolorna, fabrikerna, sjukhusen, fängelserna) utan 
också en vilja att förutsäga risker (ibid. 1999:235). Den tar sig uttryck i upp-
rättandet av kontroll över grupper som anses farliga. Säkerhetskulturer som 
inkluderar ‘de respektabla’ och exkluderar ‘de avvikande’, sprider sig på flera 
områden i form av exempelvis bevakade torg, köpcentra eller »gated com-
munities«. Om avvikaren tidigare stängdes inne på institutioner, stängs de 
idag ute genom elektronisk bevakning, gränskontroller och säkerhetssystem, 
menar Rose (ibid. 1999:251). Han ger flera exempel på hur samhällsinstitu-
tioner som till exempel polisen eller psykiatrin har kommit att jobba förebyg-
gande med kontroll snarare än att förändra befintligt individuellt avvikande 
beteende. Deras arbete har fått karaktären av att administrera potentiella ris-
ker och inte som förr, att förändra, förbättra och förädla enskilda individer, 
skriver Rose. 

Nyhetsmedier tenderar också att fungera som en plats för administration 
av risk. När experter och politiker i medier påtalar vikten av att stärka bevak-
ningen i ett samhälle tycks det i stor utsträckning handla om att skapa opinion 
och acceptans för kontroll av framtida risker snarare än att förändra ett av-
vikande beteende hos exempelvis brottslingar. Likväl kan representationer av 
övervakning i till exempel nyhetstexter om terroristbekämpning betraktas 
som ett uttryck för en förlängning av kontrollen över strategiska platser och 
disciplinering av kroppar. Detta diskuteras vidare i kapitel 4. 

Synoptisk makt
Thomas Mathiesen (1997) menar att Foucault förbisåg ett samhällsfenomen 
som utvecklades och verkade parallellt med panoptiseringen, nämligen ut-
vecklingen av de moderna massmedierna under de senaste tvåhundra åren. För 
Mathiesen kännetecknas dessa inte av panoptisering i betydelsen att ett fåtal 
betraktar ett flertal. Massmediesystemen ser han istället som synoptiska, där 
flertalet betraktar ett fåtal (Mathiesen 1997:219). En poäng som Mathiesen 
lyfter fram är att de stora mediepublikerna bestående av miljontals människor, 
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själva ingår i en form av övervakningspraktik genom att vi betraktar och bedö-
mer ett fåtal utvalda eliter, till exempel företagsledare, politiker och kändisar. 
Medier är i den meningen producenter av ett synoptiskt skådespel som skapar 
föreställningar om vad som anses vara eftersträvansvärt och förkastligt. 

Mathiesen skriver att i en traditionell medial kontext (television och press) 
är makten inte panoptisk och osynlig. Tvärtom, den manifesterar sig själv när 
»eliten« utövar makt genom att ingå i ett visuellt fält, till exempel i television 
eller dagspress. Detta kommer till uttryck genom att journalister och informa-
tionsexperter blir opinionsbildare som aktivt filtrerar och formar information 
efter vissa särintressen (Mathiesen 1997:226-227). Detta, menar han, utgör 
raka motsatsen till den avindividualisering av makt som panopticon metaforen 
betonar. Ester Pollack (2001) skriver att i det synoptiska mediesystemet har 
panopticons institutionella tvång upphävts. Kontrollen och tillgången till me-
dierummet ligger i klasstillhörighet där »eliten« styr genom att synas (Pollack 
2001:88-89). 

Som jag läser Mathiesen syftar det synoptiska perspektivet främst till att 
lyfta fram ett aktörsperspektiv när det gäller medier och makt som saknas i 
Foucaults maktanalys. Att enskilda aktörer och vissa utvalda grupper synlig-
görs och har företräde i massmedier är givetvis viktigt att beakta. Men man 
kan också fråga sig om journalistiken i sig är synlig eller om exempelvis ny-
hetsjournalistik gömmer sig bakom sanningsanspråk och föreställningar om 
dess oberoende ställning. Och i så fall spelar kanske inte de enskilda aktörerna 
så stor roll. Aktörerna syns men inte deras makt. De är utbytbara, eftersom 
makten till stor del ligger inbyggd i mediestrukturen – i diskursen – i dess 
språk, form, konventioner och praktiker.

Den maktrelation som kan uppstå i medier mellan ‘vanliga människor’ och 
‘eliten’ är paradoxala i så måtto att maktutövningen är intentionell samti-
digt som den saknar ett agerande subjekt. Det är exempelvis rimligt att anta 
att många medieanvändare delar en cynisk medvetenhet om de logiker som 
formar nyheter. Dessa medielogiker innebär att journalister och andra infor-
mationsexperter som figurerar i medier medvetet eller omedvetet väljer att 
fokusera vissa intressen och att medieorganisationer väljer att följa konventio-
ner som till exempel innebär fokus på elitpersoner, konflikter, dramatisering, 
förenklingar och stereotyper (Hvitfeldt 1985). Men kan man tala om någon 
enskild aktör som kan hållas ansvarig för att det förhåller sig på det sättet? 
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I avhandlingens analyser av mediematerialet beaktas hur representationer 
av övervakning kan förstås som ett uttryck för panoptisk makt och hur den 
uppstår i växelverkan med ett synoptiskt perspektiv.

Autenticitet och hyperrealitet
Ett ytterligare perspektiv på nyhetsmedier som faller inom det som diskute-
rats ovan handlar om att mediala representationer genomsyrar människors liv 
så till den grad att de tycks utgöra en viktig källa till kunskap om omvärlden 
och sociala relationer. Guy Debord (2005/1967) beskriver »de visuella spek-
taklens« betydelse i det moderna industrisamhället på 1960-talet. För Debord 
har de levda erfarenheterna blivit representationer i så måtto att sociala rela-
tioner mellan människor medieras genom mediespektaklen; genom reklam, 
nyheter, propaganda och fiktion. Som en negation till ‘det verkliga livet’ har 
»the spectacle« uppfunnit en visuell form som uppbär sig själv, menar Debord 
(2005/1967:143). Hans farhåga ligger i att medialiseringen och därmed vi-
sualiseringen i form av nyheter, propaganda, reklam och underhållning ten-
derar att dölja människors »verkliga intressen«, att »the spectacle« skapar en 
illusion och ett falskt medvetande (Debord 2005/1967:142-143). 

Idag, mer än 40 år senare, är det mer påtagligt att många människor lever i 
en kultur där mening cirkulerar och skapas medialt, inte minst genom nya me-
diers framväxt. Förutom textuellt och verbalt meningsskapande har Internet 
och andra nätverk och teknologier radikalt förändrat de sätt som människor 
använder medier på och de har förstärkt flödet av visuellt meningsskapande. 
Exempelvis är det lättare idag att byta, publicera och betrakta bilder och annat 
visuellt material på grund av uppkomsten av olika tekniker som till exempel 
digitalkameror, mobiltelefonkameror samt Internet. 

I Jean Baudrillards diskussion om begreppet simulacrum går dessa tanke-
gångar ett steg längre. Han beskriver hur det medierade samhället har kom-
mit att bli en hyperrealitet, det vill säga människors enda referenspunkter till 
‘det verkliga’ (Baudrillard 2005/1988:145-146; Chouliaraki 2006:25).

It is no longer a question of imitation, nor of reduplication, nor even 
parody. It is rather a question of substituting signs of the real for the 
real itself. 

(Baudrillard 2005/1988:146.) 
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En tänkvärd och något paradoxal konsekvens i de pessimistiska och i någon 
mening essentialistiska perspektiv som både Debord och Baudrillard företräder 
är att gränsen mellan verklighet och fiktion blir mindre viktig samtidigt som 
den ökande användningen av till exempel övervakningsbilder i nyhetsmedier 
kan läsas som ett uttryck för en besatthet kring autenticitet, för det som är 
verkligt. Som jag ser det är poängen inte att förneka att mediehändelser har 
en relation till utanförliggande händelser, utan snarare att analysera dem som 
mediala konstruktioner och därefter resonera kring vad det kan tänkas få för 
konsekvenser i termer av identitetsskapande och (re)produktion av kunskap 
och makt. 

Ett diskursteoretiskt angreppssätt

I avhandlingen används begreppet diskurs för att förklara olika sätt att struk-
turera kunskap och betydelse genom språkanvändning och andra sociala prak-
tiker (jfr. Fairclough 1992:3). Foucault beskriver diskurs som:

[inte bara] betecknande element som hänvisar till innehåll eller före-
ställningar, utan som praktiska handlingar som systematiskt bildar de 
objekt de talar om.

(Foucault 2002/1967:67.) 

Mediala diskurser, om i det här fallet övervakning, innefattar hur journalis-
tiska texter och bilder både begränsar och möjliggör kunskap och betydelse 
om ämnesområdet ‘övervakning’. När journalistiken talar om exempelvis 
‘terrorister’, ‘säkerhet’ och ‘det öppna samhället’ skapas viss betydelse. Men 
betydelser av övervakning skapas också genom att journalistiken utesluter 
vissa frågor och ämnen. Med ett diskursteoretiskt perspektiv utgår jag från en 
konstruktivistisk syn för att förklara hur tidningarnas texter är socialt konsti-
tutiva. Det innebär att jag inte bara deskriptivt återger vad tidningarna skriver 
utan även undersöker och förklarar hur makt, kunskap och sociala relationer 
konstitueras av medieberättelser. 

Som Torfing (1999:210) uttrycker det, är det närmast en truism att mass-
medier innefattande till exempel dagstidningar, television, radio, film och 
Internet, utgör en central del i det som organiserar våra dagliga liv genom att 
de formar beteenden och inte minst utgör en viktig grund för hur vi uppfattar 
oss själva och andra omkring oss. Nyhetsmediers rapportering av händelser 
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tar alltid form inom diskursiva system och kan i den meningen sägas bidra till 
att forma identiteter och kunskaper, inte bara om oss själva, utan också om 
hur vi kan förstå sociala relationer till andra människor och vår omvärld. 

De betydelser som kan utläsas ur exempelvis en nyhetsartikel är inte en-
bart avhängig de objekt eller de händelser som en text refererar till, inte hel-
ler de avsikter som en tidningsredaktion kan tänkas ha haft när de väljer att 
publicera. Snarare betonar ett diskursteoretiskt perspektiv problematiken 
med att söka slå fast betydelser eftersom representationers mening betraktas 
som obestämbara och dess betydelser varierar beroende på i vilken diskurs 
och i vilket sammanhang de uttrycks (jfr. Laclau 1990:29-31; Hall 1997). De 
mediala övervakningsdiskurser som undersöks i den här studien är långt ifrån 
entydiga. De karaktäriseras snarare av paradoxer och motstridigheter.

Artikulation och intertextualitet
I undersökningen använder jag två begrepp som är relaterade till analys av 
diskurser, artikulation och intertextualitet. Begreppen syftar till att klargöra 
relationer mellan diskursiva tecken (utsagor, begrepp, sociala praktiker, etc.) 
inom texter och mellan textgenrer och diskurser. Artikulation handlar om 
hur tecken i texter sammankopplas för att bilda meningsfull och koherent 
kunskap (Hall 1986:53). När tecken artikuleras i en viss kombination modi-
fieras tecknens betydelse som ett resultat av hur de sätts samman (jfr. Laclau 
& Mouffe 2001:105; Torfing 1999:298). I vissa nyhetstexter artikuleras ex-
empelvis betydelser av övervakning som gör att övervakningspraktiker fram-
står som nödvändiga i kampen mot brottslighet. I andra texter artikuleras 
betydelser av övervakning som ett hot mot till exempel personlig integritet. 
Att studera hur tecken artikuleras i olika kombinationer handlar om att söka 
förstå under vilka villkor tecken i text och bild tillsammans bildar någorlunda 
enhetliga betydelseformationer men också hur kampen mellan olika konkur-
rerande och motstridiga betydelser formeras.

Intertextualitet utgör ett diskursanalytiskt begrepp som utvecklats av Julia 
Kristeva (1986/1969:34). Begreppet syftar till att förklara relationer mel-
lan texter och textgenrer (Fairclough 1992). Många journalistiska berättelser 
bygger på direkta och indirekta intertextuella referenser till tidigare nyhets-
berättelser, och berättelser publiker kan känna igen från andra mediegenrer 
som till exempel spelfilm. Utgångspunkten är alltså att referenser och re-
lationer mellan texter inte bara uppstår inom en viss genre utan samspelet 
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verkar också mellan olika genrer.  Att studera intertextualitet innebär att söka 
identifiera hur betydelser av texter påverkas genom deras relation till andra 
texter och andra diskurser samt hur intertextuella relationer bidrar till att 
fixera betydelser (Fairclough 1992:133). 

Det innefattar även att ta hänsyn till hur betydelser av texter påverkas av 
specifika formmässiga konfigurationer olika texter har beroende på i vilken 
genre de kommuniceras. Lilie Chouliaraki (2006), som studerar medierepre-
sentationer av lidande, skriver exempelvis om hur nyhetsmedier rapporte-
rade om hunger i Argentina genom att använda sig av »icons of starvation«, 
vilket kan sägas utgöra en klassisk framställningsform i västerländska medier 
av svältkatastrofer i exempelvis Afrikanska länder. Det kan göra att publiker 
känner igen berättelseformen från tidigare medieanvändning (Chouliaraki 
2006:82). 

En återkommande formmässig konfiguration inom brottsjournalistik, som 
inte används lika ofta inom andra journalistiska genrer, är att benämna pre-
sumtiva förövare och offer med åldersuppgift.

Den 32-årige maken till den mördade 23-åriga kvinnan samt frun till 
den skottskadade 30-åringen, en 26-årig kvinna, greps och anhölls. 

(Norrbottens Kuriren, 2004-01-29.)

Detta sätt att benämna offer och förövare leder in en presumtiv läsare i ett 
sammanhang där textens subjekt sammankopplas med brottslighet, inte bara 
för att texten explicit uttrycker en beskrivning av ett våldsbrott, utan också 
för att själva ålderskategoriseringen utgör en intertextuell referens till andra 
nyhetstexter om kriminalitet. Händelsen, i det här fallet det av medierna upp-
märksammade mordet i Knutby 2004, begripliggörs delvis på grund av att ål-
derskategorisering ingår i diskurser om medierad brottslighet och att läsaren 
är bekant med denna form av artikulering genom tidigare medieanvändning. 

Om mediehändelser ska vara begripliga för en publik, menar Hall et al. 
(1978:54), måste de definieras, benämnas och relateras till andra händelser 
som publiker känner till och framförallt sättas i en social kontext som männis-
kor kan identifiera sig med. Att representationer av händelser blir begripliga 
har alltså att göra med kännedom om relationer mellan artikulatoriska prakti-
ker och hur de är intertextuellt organiserade.
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 Att analysera tilltal
Att analysera tilltal är kopplat till hur identifikation möjliggörs i nyhetstext. 
Genom att analysera hur och vilket tilltal som tidningarna använder för att be-
skriva till exempel offer och förövare som omnämns i texterna kan jag ringa 
in hur sociala identiteter och relationer mellan dem skapas diskursivt. En dis-
kursteoretisk förståelse av identitet innebär att människor identifierar sig med 
subjektspositioner som erbjuds inom olika och ibland motstridiga diskurser 
(Torfing 1999:150; Winther Jørgensen & Phillips 2000).

Analys av texternas tilltal innefattar även hur tidningarna interpellerar 
läsarna som diskursiva subjekt. Begreppet interpellation användes av Louis 
Althusser för att förklara hur människor »blir till« som ideologiska subjekt ge-
nom att en ideologi talar till dem och att människor antingen accepterar eller 
avvisar ett visst tilltal (Althusser 2005/1971:141). Det kan exempelvis handla 
om hur nyhetsrapportering om brottslighet gör att läsaren själv kan föreställa 
sig kunna bli ett potentiellt offer för våldsbrott eller att nyhetstexter talar om 
Vi och de Andra på sätt som möjliggör att identifikation kan uppstå.

En utgångspunkt är att sociala identiteter skapas i relation till de identite-
ter som de ställs i antagonistiskt förhållande till, »den konstitutiva utsidan« 
(Laclau & Mouffe 2001/1985:112; Laclau 1990:17). Inom diskursteorin 
menar man att identiteter upprättas i språket genom teckenkedjor som byg-
ger på ekvivalenslogik och differenslogik, det vill säga språkliga tecken som 
liknar varandra och som står i motsatsförhållande till varandra (jfr. Howarth 
2007:123). Nyhetstexter kan därigenom inte ses som neutrala eftersom de 
ofta skapar motsatsförhållanden mellan en »insida« och »utsida« – mellan Vi 
och de Andra. I representationer av konflikter mellan sociala grupper, till ex-
empel mellan etniska grupper, betraktas den ena sidan ofta som bättre, renare 
eller överordnad den andra (jfr. Hall 1997:235). 

Det här gör att tidningarnas konstruktioner av identiteter kan bli samman-
kopplade med makt. Insidan av en specifik diskurs kring låt säga ‘offerskap’ 
organiseras av betydelsebärande tecken som på olika sätt liknar varandra, till 
exempel att krigsoffer beskrivs som ‘kvinnor’, ‘barn’ eller ‘civila’. Det ska-
par en offerposition som kan uppfattas som självklar eftersom offren framstår 
som oskyldiga. Deras identitet som offer möjliggörs genom den konstitutiva 
utsidan, det vill säga genom konstruktionen av förövarna. Vem som är offer, 
och framförallt hur offerskap representeras varierar givetvis beroende på vil-
ken diskurs man talar inom. I en annan specifik diskurs kan samma krigsoffer 
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beskrivas som ‘mänskliga sköldar’ eller ‘kombattanter’. Den typen av artiku-
lation förskjuter betydelsen av offerskap eftersom de tillskrivs en mer aktiv 
roll i en konfliktsituation. Antagonismen mellan ‘offer’ och ‘förövare’ blir då 
mindre tydlig. Dessa konkurrerande sätt att representera krigets offer har ex-
empelvis varit tydligt i nyhetsrapportering om Israels militära interventioner 
i Gaza under januari 2009. Offren beskrevs då både som passiva offer och som 
aktiva kombantanter.

Begreppet för identiteter eller händelser som inte kan symboliseras i en gi-
ven diskurs eller knytas till en befintlig subjektsposition är dislokation. En dis-
lokation kan sägas uppstå när det inte finns etablerade begrepp, föreställningar 
eller tankemönster som kan användas för att representera och kategorisera en 
viss händelse och dess aktörer. Därmed är det också, enligt diskursteorin, dis-
lokation som förklarar social förändring eftersom det »sociala fältet« då står 
öppet för betydelseförhandlingar (Laclau 1990:39; Torfing 1999:148-149).

Genremässiga aspekter

I avhandlingens analyser beaktas även genremässiga aspekter om mediema-
terialets formspråk. Det berör frågor som rör den »samling regler« som 
utmärker och definierar nyhetsmedier och framförallt dagspressen, inklu-
sive användning av icke-professionella bilder så som övervakningsbilder (jfr. 
Foucault 2002/1969:64). I det här sammanhanget undersöker jag relationer 
mellan innehåll och form genom att beakta hur vissa institutionella konven-
tioner påverkar innehållet (jfr. Fairclough 1992:78; Fairclough 1995:59-60). 
Här kan påpekas att avhandlingen inte gör någon systematisk eller jämförande 
analys av genrespecifika drag. Däremot uppmärksammas hur journalistiska 
konventioner kan påverka betydelser av nyhetsberättelser om övervakning.

Övervakningsbilder och sanningsanspråk
Övervakningsbilden har, som jag ser det, en särskild plats i mediala diskurser 
om övervakning. Bilden är en relativt ny typ av visuell bild som används inom 
nyhetsjournalistik och andra genrer som till exempel real-crime-televison 
och fiktionsmedier. Bildtypens popularitet kan delvis sägas vara en del av de 
senaste årens mediala trender där mer och mer så kallad »real-video-footage« 
och amatörbilder används av etablerade medier. Med det avses representa-
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tioner som visualiserar förlopp och händelser på plats »när det händer« (jfr. 
Doyle 2003; Bakker & Pantti 2008). Bildtypen är intressant eftersom den 
aktualiserar frågor som rör mediers sanningsanspråk.

Det är svårt, som Mitchell (1994:282) skriver, att hitta någon som på allvar 
intar en rent positivistisk hållning till visuella bilder som fotografier i betydel-
sen att de utgör en naturlig och ren avbildning av verkligheten. Samtidigt är 
tidningarnas användning av övervakningsbilder tätt länkade till ett realistiskt 
berättande som tycks utgå från att de ska läsas som om betydelse och mening 
finns förbestämt eller inneboende hos de objekt, subjekt eller händelser som 
avbildas. De används som om bild och text föreföll motsvara en passiv spegel-
bild av verkligheten. Denna problematik diskuterar Roland Barthes i artikeln 
The photographic message (Barthes 1977). 

Fotografiet som visuell representation är förankrat i en känsla av objekti-
vitet, menar Barthes, på grund av den mekaniska och perfekta återgivningen 
av ett objekt som fotografiet utgör till skillnad från exempelvis en målning. 
Han benämner denna relation mellan bild och det avbildade, mellan represen-
tation och det representerade, för »denotation«, vilket enklast kan beskrivas 
med spegeln som metafor. Fotografiet kan på en nivå läsas som en ren spe-
gelbild av objektet, som en analogi till det avbildade även om avbildningen 
alltid är reduktionistisk. Samtidigt, menar Barthes, går det inte att bortse från 
en konnotativ aspekt länkad till bildens tillblivelse och läsning som gör dess 
mening mer flyktig. Bilder produceras inom ett estetiskt och institutionellt 
ramverk med inarbetade rutiner, kriterier och förutsättningar som påverkar 
hur en bild tar form och vad den innehåller för typ av motiv (Barthes 1977). 
Detta kan handla om ljussättning, medvetna eller omedvetna val av bilders 
motiv och komposition och inte minst dess genretillhörighet. För Barthes är 
detta en paradox; hur kan exempelvis ett nyhetsfotografis mening reduceras 
till en ren avbildning och vara kulturellt konstituerad på en och samma gång? 

Något svar på denna paradox går emellertid knappast att hitta utan Barthes 
poäng är snarare att analysera den kamp som uppstår genom förhållandet mel-
lan »denotation« och »konnotation« (Barthes 1977:20; Mitchell 1994:285). 
Som Barthes uttrycker det:

[…] when one wants to be ’neutral’, ’objective’, one strives to copy 
reality meticulously, as though the analogical were a factor of resist-
ance against the investment of values […]. 

(Barthes 1977:20.)
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I de allra flesta sammanhang där man läser bilder finner man en typ av text 
eller kontext som sätter bilden i ett skruvstäd för att styra dess betydelse. Det 
ska inte tolkas i en deterministisk mening utan snarare i termer av att texter 
underlättar för en viss typ av läsning av visuella bilder (Barthes 1977; Mitchell 
1994:284). Barthes påpekar till exempel att en text ofta förstärker de bety-
delser en bild konnoterar. En text kan också väcka nya bildkonnotationer på 
samma sätt som en bild kan ge upphov till textmässiga konnotationer. 

I det här sammanhanget, det vill säga när det gäller relationen mellan text 
och bild, finner jag det relevant att undersöka hur både sanningsanspråk och 
annan meningsproduktion uppkommer genom relationen mellan text och 
bild. Ett analytiskt begrepp som fångar den relativa ‘äktheten’ eller ‘sanning-
en’ hos en visuell bild är det lingvistiska begreppet modalitet. Begreppet mo-
dalitet är kopplat till graden av sanningsanspråk i en utsaga eller en bild som 
kan förstärkas eller avmattas beroende på hur den artikuleras i en specifik 
diskurs (Kress & van Leeuwen 1996:160). 

Nyhetsmedier – en realistisk domän
Mediematerialet som denna avhandling undersöker befinner sig inom en 
realistisk domän, eller som Foucault uttrycker det »i det sanna« (Foucault 
1993/1971:24). Där utspelar sig en kamp om att slå fast betydelser och ut-
trycka sanningar. I tidningarnas egna beskrivningar av sin verksamhet uttrycks 
ett direkt och uttalat motstånd, i Barthes mening, mot att betrakta journalis-
tiskt nyhetsmaterial som kulturella och värdeladdade skapelser, till skillnad 
mot till exempel ledar-, debatt- och insändarsidor. Av de fyra tidningar som 
ingår i studien är det endast Expressen som i sin verksamhetsbeskrivning inte 
betonar värdet av objektivitet och politiskt, ideologiskt eller ekonomiskt obe-
roende.2 

Det som kännetecknar nyheter som genre generellt kan sägas vara att re-
daktioner idealt strävar efter att producera någorlunda verklighetstrogna be-
rättelser och att en publik kan förvänta sig det. Traditionell nyhetsjournalistik 
har intagit en särställning som historieberättare, där relationen mellan publik 
och nyhetsmedier vilar på en speciell form av tilltro som i stor utsträckning 
bygger på ett objektivitetsideal inom nyhetsjournalistisk som genre och som 
institution (Allan 1999:83). En dominerande uppfattning om västerländska 

2  Verksamhetsbeskrivningar återfinns på respektive tidnings webbplatser. 
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(nyhets)medier kan sägas vara att de har stor betydelse för vad människor får 
kunskaper om och nyhetsmedier betraktas som en viktig plats där sanningsen-
liga berättelser om händelser och förlopp produceras och sprids (Carpentier 
2005). Nyhetspubliker positioneras dessutom av nyhetsmedier på ett sätt där 
de förväntas kunna lita på de representationer av händelser och förlopp som 
de tar del av. Publiker tilltalas som mottagare av fakta till skillnad från andra 
mediegenrer som exempelvis spelfilm där de tvärtom inte förväntas lita på 
historier som berättas (Jansson 1999).

 Nico Carpentier (2005), som baserar sina iakttagelser på omfattande lit-
teraturstudier av »traditionell kommunikationsforskning«, menar att de två 
dominerande idealtyperna för västerländsk nyhetsjournalistik länge har varit 
den »liberala modellen« och den »sociala ansvarsmodellen«. Kortfattat inne-
bär dessa modeller att medier ska betraktas som rent oberoende privata orga-
nisationer utformade för att generera ekonomisk vinst i en marknadsekonomi 
(den liberala modellen) samt en mer korrigerad modell där medier dessutom 
har ett socialt ansvar gentemot medborgarna (sociala ansvarsmodellen). I 
båda modellerna beskrivs nyhetsjournalistik som den viktigaste samhälleliga 
distributionskanalen för information, för att skapa opinion samt för att gran-
ska statsmakterna (Carpentier 2005:202). Dessa modeller rymmer föreställ-
ningar om att journalister, på grund av sin tillgång till institutionella resurser, i 
stor utsträckning har möjligheter att »sätta agendan« genom den information 
som publiceras och produceras. En förutsättning för att upprätthålla balans 
mellan journalistik och publik samt mellan journalistik och andra intresse-
grupper har därför varit framväxten av en professionalism som kännetecknas 
av etiska riktlinjer, estetiska koder och rutiner (Hadenius & Weibull 2003; 
Allan 1999). 

Carpentier menar att föreställningar om autonomi och objektivitet främst 
artikuleras i områden kopplade till »den journalistiska etiken«, men också i 
den litteratur som handlar om journalistikens bristande självständighet och 
objektivitet, till exempel Herman och Chomskys kritiska studier av ameri-
kanska nyhetsmedier där politisk-ekonomiska faktorer till stor del förkla-
rar nyhetsmediernas organisering och innehåll (2002). Eller för den delen 
Mathiesens (1997) synoptiska perspektiv, enligt vilket det finns en tendens 
att mediepubliker framstår som mer eller mindre passiva offer för elitens 
makt. Det liberala nyhetsidealet, så som det ofta beskrivits, är att nyhets-
journalistik ska stå oberoende och utanför de samhällssystem som granskas 
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för att upprätthålla balans mellan olika intressegrupper (Carpentier 2005; 
McQuail 1994; Ekekrantz & Ohlsson 1994). Objektivitet syftar i det här sam-
manhanget dels på graden av »faktamässig« skildring av verkligheten, dels på 
den upplevda graden av balans och neutralitet i medieinnehållet (Carpentier 
2005:202-207). 

Det är denna vilja till sanning som avhandlingen söker problematisera ge-
nom att analysera hur text och bild artikuleras när det gäller både form, inne-
håll och sammansättning. De frågor som för denna studie är relevanta att ställa 
i det här sammanhanget handlar om hur identiteter och kunskaper kopplade 
till övervakning i det journalistiska berättandet görs trovärdiga mot bakgrund 
av den mediediskursiva formation de ingår i där bland annat realism, objekti-
vitet och oberoende är ledord (Allan 1999). 

Olika typer av realism
I likhet med Lilie Chouliaraki (2006) beaktar jag genremässiga aspekter rela-
terade till de journalistiska uttryckssätten. Undersökningen ställer frågor om 
nyhetstexternas form och hur olika typer av realistiskt berättande används av 
tidningarna. När det gäller de berättelseformer som förekommer i materialet 
tar avhandlingen fasta på en indelning som Chouliaraki gör när det gäller ny-
heter. Hon skiljer på tre olika typer av realism.

Den första typen av realism benämns perceptionell realism och handlar om 
graden av »deskriptiva fakta« som en nyhetsrepresentation antas kunna för-
medla. I texter där den typen av berättande är dominerande råder en klar 
samstämmighet mellan vad som visualiseras i till exempel ett nyhetsfotografi 
och texten som kommenterar och förstärker känslan av verklighetsförank-
ring. Chouliaraki (2006) kallar detta för indexikal mening, vilket helt en-
kelt betyder att det råder ett tydligt likhetsförhållande mellan bild och text. 
Kännetecknande är alltså att texten deskriptivt återger vad som avbildas 
visuellt med påföljden att det visuella framstår som ett »fönster mot värl-
den« och erbjuder därigenom betraktaren en påtaglig känsla av autenticitet 
(Chouliaraki 2006:79). 

Den andra typen av realism benämner Chouliaraki kategoriserande realism 
(ibid. 2006:79). Vissa typer av nyhetstexter är inte lika påtagligt faktadrivna. 
Istället fokuseras graden av emotionell kraft i presentationssättet i så måtto 
att text och bild kan underlätta för medieanvändare att agera eller reagera 
i någon riktning. Det handlar om i vilken mån en viss artikulatorisk prak-
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tik förmår väcka känslor eller identifikation hos en publik. Den här formen 
av realism förekommer i nyhetsberättelser som kännetecknas av »storytel-
ling«, dramatisering och sensation. Chouliaraki menar här att det inte främst 
är en faktastyrd röst som tilltalar publiken utan att dess mediering är ikonisk. 
Berättandet representerar en abstrakt verklighet där enskilda personer eller 
händelser blir markörer för begriplighet kring en större helhet. Berättandet 
går då ut på att kategorisera och begripliggöra kunskaper om världen sna-
rare än att neutralt beskriva den. Det kan skapa medvetenhet hos en publik 
och underlätta för dem att reagera emotionellt. Det viktiga i detta narrativ, 
menar Chouliaraki, är inte huruvida visualiseringar framstår som autentiska 
eller inte utan snarare huruvida text och bild förmår skapa en känsla av ett 
föreställt ‘vi’. 

Ett exempel är medierapportering kring Anna Lindhs död 2003 (jfr. 
Ghersetti & Hjorth 2007). Medie publiker positionerades då som ett kollektiv 
av sörjande människor där hennes död fungerade som en symbol för hotet 
mot demokrati. Journalistiska beskrivningar av händelsen och dess efterspel 
underlättade inte bara att känna medlidande för den drabbade och hennes 
anhöriga och vänner utan också till direkta handlingar i form av tysta minuter 
på till exempel arbetsplatser och skolor. Ett annat exempel är rapporteringen 
kring »Tsunamikatastrofen« i december 2004 som bidrog till att positionera 
människor som agerande subjekt i termer av bidragsgivande. Aldrig förr har 
så mycket pengar samlats in på så kort tid med syfte att hjälpa katastrofof-
fer (Chouliaraki 2006:1). Ett ytterligare välkänt exempel är fotografiet som 
avbildar den av napalm brännskadade flickan under USA:s krig mot Vietnam 
som senare i nyhetsmedier kom att stå som en symbol för att begripliggöra 
krigets grymheter (se Andén-Papadopoulos 2000:138). 

En tredje berättandeform, som också anspelar på publikens känslor, be-
nämner Chouliaraki ideologisk realism (Chouliaraki 2006:80). Denna typ av 
berättande karaktäriseras av graden av ideologisk förankring i en nyhetsbe-
rättelse. Förvisso kan vi se alla typer av nyheter som ideologiska i meningen 
att de är relaterade till en viss diskurs men i vissa texter framstår ideologiska 
aspekter som mer explicita än i andra. I den ideologiska realismen är auten-
ticiteten främst symbolisk. Berättandet behöver inte nödvändigtvis innehålla 
några klara »bevis« i form av exempelvis statistik eller ögonvittnesskildringar. 
Inte heller är ett individualiserat/personifierat berättande uppbyggt på käns-
lomässiga förklaringar nödvändiga för att texten ska framstå som emotionellt 
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engagerande. Sättet att presentera en händelse sker istället genom symbolisk 
reproduktion av för givet tagna normer, värderingar och kunskaper. Det som 
bär upp sanningskraften i den typen av berättelser är referenser till det som 
en publik redan antas veta och instämma i och därför behöver det inte bevisas 
i texten (Chouliaraki 2006:80).

Denna indelning kommer att användas för att visa hur betydelseprocesser 
kring övervakning tar form och verkar i det journalistiska berättandet där 
texter anspelar på såväl faktamässiga-, känslomässiga- och ideologiska aspek-
ter. 

Diskursanalytiska frågor

I de empiriska kapitlen undersöks hur i huvudsak de fyra svenska dagstidning-
arna tillskriver övervakning betydelser inom två mediediskursiva områden, 
nyhetsberättelser om terrorism samt nyhetsberättelser om polisvåld. På ett 
övergripande plan har analysen byggt på följande tre frågor; Vad uttrycks? Hur 
uttrycks det? Vilka konsekvenser kan dessa artikulatoriska praktiker tänkas 
få? Dessa är grundläggande och ganska självklara frågor, men samtidigt kom-
plexa.

Vad-frågor
Den första typen av frågor syftar till att ringa in och kategorisera materialets 
tematiska innehåll som bedömts vara signifikant inom respektive ämnesom-
råde. Vilka diskurser och vilka sociala identiteter framträder i tidningarnas be-
rättelser? Vilka betydelser får de för förståelsen av övervakning? Frågorna be-
rör också vilka maktrelationer som skapas eller återskapas i texterna. Genom 
att ställa den här typen av frågor ramar studien in vissa innehållsliga aspekter 
av medierad övervakning i just det här empiriska materialet.

Hur-frågor
Den andra typen av frågor syftar till att förklara hur olika teman formeras 
i materialet och hur de kan relateras till panoptisk och synoptisk makt (jfr. 
Foucault 2001/1974; Mathiesen 1997). Här ligger analysnivån närmre tex-
terna än i den initiala tematiska analysen. De frågor som ställs på denna nivå 
berör hur texternas och bildernas subjekt representeras och hur deras hand-
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lingar gestaltas. Avsikten är att undersöka hur identiteter och sociala relatio-
ner framställs samt hur de relateras till representationer av övervakning. Jag 
ställer också frågor om hur läsaren direkt eller indirekt interpelleras genom 
tidningarnas tilltal. Vilka identifikationspunkter erbjuds och hur formeras 
identiteter diskursivt genom text och bild? Hur-frågorna syftar till att inte 
bara identifiera vilka positioner olika subjekt får utan även till att belysa hur 
maktrelationer verkar genom upprättande av likhet och åtskillnad, till exem-
pel i form av Vi- och Dom-relationer. Hur artikuleras likhet och skillnad och 
hur länkas betydelser samman internt i text och bild samt på en vidare inter-
textuell nivå? 

En annan aspekt består i att jag beaktar relationer mellan text och bild 
och hur dessa relationer styr betydelser åt olika håll (jfr. Barthes 1977). Hur 
söker text och bild skapa stabilitet och koherens i sätten att gestalta och vilka 
mediediskursiva strategier används? Vilka »karaktärsdrag« kan sägas vara spe-
cifika för övervakningsbilder/amatörbilder när det gäller frågor om form och 
komposition? Här undersöks även hur olika former av realistiskt berättande 
används av tidningarna. Dessutom analyseras hur tid och plats artikuleras och 
får betydelse i berättandet (jfr. Chouliaraki 2006). Har händelserna utspelat 
sig i det förflutna, i nuet eller i framtiden? Hur ser relationen mellan tid och 
plats ut och vilken betydelse har det för hur berättelser om övervakning be-
gripliggörs?

Konsekvenser
Genom att identifiera olika övervakningstematiker och ställa frågor om hur 
de formeras diskursivt söker studien samtidigt problematisera dessa av-
gränsade teman som artikuleras i tidningarnas berättelser. Som Fairclough 
(1995:52) påpekar kan man betrakta mediediskurser som ett slags värde-
mätare för normer, värderingar, åsikter och kunskaper som cirkulerar i ett 
samhälle. Avhandlingens mål är att lyfta fram och analysera vissa av dessa dis-
kurser kopplade till övervakning i en medial kontext rörande terrorism och 
polisvåld. Det innebär också att resonera kring vad tidningarnas berättelser 
om övervakning kan tänkas få för konsekvenser. 

En förekommande kritik mot diskursteoretiska studier är att forskning-
en tenderar att bli normativ i den meningen att man redan på förhand vet 
vad som är orsaken till ett socialt fenomen och hur det formeras diskursivt 
och diskursanalysen syftar bara till klargöra och bekräfta denna förförståelse 
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(Wetherell 2001). Det här är en relevant kritik samtidigt som det ofta är en 
förutsättning för ens forskningsintresse. Man kan aldrig helt undfly sin förför-
ståelse som forskare. Som David Howarth uttrycker det;

[…] the process of explaining social processes requires some form of 
initial understanding of social phenomena, no matter how partial or 
fragmentary, otherwise our research objects would not be intelligible, 
and the task of explanation is to render these incomplete understand-
ings more coherent. 

(Howarth 2000:131.)

Diskursanalysens mål, så som jag använder den, är att presentera nya och 
kritiska läsningar av problemområdet. Genom analyser av medieberättel-
ser söker avhandlingen förklara hur man kan förstå relationer mellan över-
vakning och nyhetsmedier utifrån ovan presenterade teoretiska perspektiv. 
Avslutningsvis kan man konstatera att diskursiva uttryck inte är tvingande. 
Diskurser har alltid möjlighet att artikuleras på olika sätt. I någon mening 
kan man se analysresultaten som ett slags alternativa läsningar av den me-
dierade övervakningen som det empiriska materialet uttrycker. På det sättet 
blir mina egna läsningar ytterligare en artikulatorisk praktik som omskapar 
det problemområde som avhandlingen undersöker (jfr. Howarth 2007:141; 
Gunnarsson Payne 2006:34). Det ger förhoppningsvis också ny förståelse av 
relationer mellan nyhetsmedier och övervakningspraktiker.
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kApItel 3

bilder av förövare

Mellan normalitet och avvikelse

Terroristattackerna mot kollektivtrafiken i London sommaren 2005 utgör en 
av alla händelser som har fått omfattande mediebevakning de senaste åren. 
Attentaten orsakade stor skada i termer av förlorade människoliv, förstörda 
byggnader och inte minst rädsla för framtida terrordåd. I nyhetsmedier restes 
frågor om vilka attentatsmännen var och framför allt hur attentaten kunde 
ske. Det kan ses som begripliga frågor särskilt då Storbritannien, precis som 
så många andra länder i väst, i hög grad har utökat användningen av olika typer 
av övervakningsstrategier efter terrordåden i USA den 11 september (Lyon 
2003a). London är en av världens mest kameraövervakade platser med hund ra-
tusentals övervakningskameror uppsatta att registrera potentiellt avvikande 
bet eende hos människor som rör sig i staden (McCahill 2003). Mitt bland 
dessa kameror utförde fyra män ett våldsamt terrordåd där 56 människor 
dödades och omkring 700 andra skadades. I den intensiva mediebevakning 
som följde attentaten cirkulerade visuella representationer som kom att sym-
bolisera händelserna och kanske också prägla »det kollektiva minnet« av dem. 
Bland annat användes bilder från Londons många övervakningskameror som 
avbildade gärningsmännen. 

Det här kapitlet tar avstamp i en tematik som jag benämner ‘bilder av förö-
vare’. De texter som kategoriserats inom detta tema innefattar berättelser om 
tiden före självmordsattackerna, allt från en vecka före händelserna till bara 
minuterna före själva bombdåden. En central berättelse som tidningarna tar 
fasta på är att gärningsmännen fångats på bild av övervakningskameror innan 
de begick dåden. Det är just denna berättelse, i vilken historien egentligen 
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redan fått ett definitivt och slutgiltigt avslut, som är kapitlets utgångspunkt. 
Den övergripande frågeställning som diskuteras berör hur tidningarna repre-
senterar förövaren som en »ny« typ av terrorist samt hur dessa artikulationer 
länkas till en övervakningsdiskurs. Frågeställningen innefattar hur relationer 
mellan förövare och övervakning skapar identifikationspunkter för läsarna. I 
kapitlet argumenterar jag för att representationerna av förövaren kan bidra till 
legitimering av både ökad främlingsfientlighet och ökad övervakning.

Innan-döden-bilder
En visuell representationsform som tidningarna använder är övervakningsbil-
der när gärningsmännen »tränar« inför attackerna samt övervakningsbilder 
på männen tagna någon timme före våldsdåden. Det faktum att döden väntar 
bakom hörnet uttrycks explicit i texter som kommenterar bilderna. Många 
av dessa artikulationer har en berättarstruktur som förflyttar berättelsen i ti-
den från ett tillstånd av normalitet till ett tillstånd av kaos och terror. Det är 
underförstått att läsaren vet att något negativt ska hända, men vi är inte där 
ännu. Textutdraget nedan utgör ett exempel på hur dikotomin mellan norma-
litet och avvikelse konstituerar den berättelsen. ‘Det normala’ symboliseras 
av att Londonborna just fått veta att år 2012 kommer de Olympiska spelen 
att hållas i staden, men läsaren påminns samtidigt om det våld som kommer 
att störa harmonin.

BOMBARNA PÅ VÄG. De misstänkta bombarna Hasib Hussain, 
Germaine Lindsay, Sidique Khan och Shehzad Tanweer fångades på 
övervakningkamera vid Lutons järnvägsstation. […] På onsdagskväl-
len vajade flaggor, det var jubel och sång, sjungande människosamling-
ar på gatorna. Och en synnerligen ovanlig morgon, ska det snart visa 
sig, eftersom det bland dessa hundratusentals, ja miljoner, människor 
på väg i tåg, tunnelbana, bussar, taxi, privatbilar och till fots finns fyra 
unga män som bär på bomber. 

(Aftonbladet 2005-07-17.)

I den bild som används på samma uppslag kan läsaren se männen fångade av en 
övervakningskamera innan bomberna detonerar. Bilden förstärker kontrasten 
mellan textens positiva budskap om vajande flaggor, jubel och sång och den 
katastrof som de fyra unga männen snart ska göra sig skyldiga till. Tidningen 
Expressen följer en liknande tematik:
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Bild 1: »Här börjar dödsresan« (Expressen 2005-07-17). 

Här kliver de på tåget. Brittisk polis offentliggör nu bilder från över-
vakningskamerorna på tågstationen i Luton. De fyra Londonbombarna 
är på väg ner till spåret. Klockan är 07.21 lokal tid den 7 juli. En och 
en halv timme senare exploderade London. […] Här börjar dödsre-
san. Här är bilden som visar självmordsbombarna innan de attackerar 
London. Dödsresan har precis börjat. 89 minuter senare spränger de 
sig själva - och tar 55 människor med sig i döden. 

(Expressen 2005-07-17.)

När beskrivningar av männens agerande, som i texten ovan, artikuleras i ter-
mer av en påbörjad dödsresa med exakta tidsangivelser för dess avgång, till-
skrivs händelsen en emotionell betydelse. Representationen uppbär en berät-
telse om det oundvikliga med att döden snart kommer att inträffa. 

Bilder som fokuserar ögonblicket innan döden infinner sig är emellertid 
inte något unikt just för medierapportering kring dessa händelser. Det är 
en vanlig tematik inom både bildjournalistik och bildkonst (Zelizer 2002). 
Det uppmärksammade fotografiet på den misstänkte presidentmördaren Lee 
Harvey Oswald innan han skjuts ned av Jack Ruby, eller bilden på en sydviet-
namesisk polischef som avrättar en misstänkt man på en gata i Saigon 1968, 
utgör välkända exempel på journalistiska bilder som har fått närmast ikonisk 
status i betydelsen att de kommit att fungera som gemensam referenspunkt 
för många, skriver Barbie Zelizer (2002:8-9). 

I nyhetsrapportering om mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh 
kom bilder från bevakningskameror uppsatta i varuhuset NK i Stockholm att 
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fungera som en viktig visuell representationsform av mördaren, den så kallade 
NK-mannen. Bilderna representerade mördaren minuterna innan Anna Lindh 
mördades (Ghersetti & Hjorth 2007).

Bild 2. NK-mannen publicerad på Dagens Nyheters webbplats.1

Det som gör innan-döden-bilder så effektfulla, menar Zelizer, är att bilder-
na representerar ett fryst ögonblick i en större berättelse strax innan dess 
slutgiltiga upplösning. De är slagkraftiga eftersom betraktaren egentligen vet 
vad som väntar, samtidigt som bilderna möjliggör en läsarposition där be-
traktaren tillåts hysa ett naivt och irrationellt hopp om att döden kan und-
vikas. Fortfarande återstår möjligheten till ett lyckligt slut (Zelizer 2002:7). 
Denna motsägelsefullhet är ett uttryck för bilders kontingenta karaktär, vilket 
innebär att bilder inte betydelsemässigt kan fixeras utan måste betraktas som 
öppna för olika läsningar. 

Tidningarnas användning av bilder av förövarna bakom attentaten i London 
är typiska exempel på innan-döden-bilder som visualiserar en utdragen pro-
cess med slutgiltig och dödlig utgång. Övervakningsbilderna tycks rymma en 

1 www.dn.se/nyheter/sverige/bilder-pa-eftersokte-mannen-slappta-1.459056



53

BILDER AV FÖRÖVARE

»större berättelse« som uttrycker oro om brist på kontroll i ett samhälle där 
övervakning misslyckats.

Övervakningsbildens koppling till autenticitet

Ett viktigt element i diskurser där övervakningsbilder cirkulerar är autentici-
tet som befästs genom bildtypens tilltal. Med tilltal menar jag hur själva bilden 
talar till betraktaren med sin tysta röst (Zelizer 2002; Žižek 1996). Slavoj 
Žižek exemplifierar detta med referens till Munchs målning Skriet: »[…] an 
image can emerge as the placeholder for a sound that doesn’t yet resonate but 
remains stuck in the throat. Munch’s Scream, for example, is by definition 
silent: in front of this painting, “we hear (the scream) with our eyes”« (Žižek 
1996:94).

Tilltalet i övervakningsbilden kan kategoriseras enligt en viss typ av visuell 
modalitet som påverkar hur sann en bild uppfattas vara. Det kan tänkas ge 
upphov till föreställningar om att övervakningsbilder utgör ett verklighetens 
råmaterial som utan journalistiska filter avbildar verkligheten »som den är« 
(jfr. Machin 2007:137). Bilden nedan är en annan av de övervakningsbilder 
som användes för att gestalta terroristerna, publicerad bland annat i Dagens 
Nyheter (2006-05-12).

Bild 3: Terrorister på bild. Arkivfoto: Metropolitan police handout.2

2 www.dn.se/nyheter/varlden/battre-resurser-kunde-stoppat-londonbombare-1.604897
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Bilden förefaller skildra något äkta som inte är medvetet iscensatt. Den är 
inte redigerad eller komponerad av en professionell fotograf. Så som bilden 
används förväntas den endast utgöra en visualisering som passivt och neutralt 
återspeglar händelser framför kameran. Den utgör en av alla automatiserade 
ögonblicksbilder som kontinuerligt registrerar händelseförlopp i stadsmiljöer, 
exempelvis Londons tunnelbanesystem. Precis som i många andra övervak-
ningsbilder markeras bildens autenticitet dessutom genom den precisa tidskod 
som står inpräntad i bildens vänstra hörn. Det faktastyrda tilltalet möjliggör 
en läsarposition som ter sig oproblematisk för betraktaren därför att bildty-
pen bär på ett metabudskap där bilden utgör själva beviset för att en händelse 
verkligen har ägt rum. Bilden visar det frysta ögonblick när tre av de fyra ter-
roristerna fångas av en övervakningskamera drygt en vecka innan attackerna 
inträffar. Läsaren adresseras därigenom som mottagare av fakta. 

På ett annat plan framstår övervakningsbilders autenticitet motsägelse-
full eftersom bilderna kännetecknas av en undermålig fotografisk kvalitet 
och amatörmässig estetik. Bildtypen har ett formspråk som karaktäriseras 
av bristfällig ljussättning, kornig bildkvalité, ett ovanifrånperspektiv och en 
ofullständig inramning av bildens objekt. Trots det tycks de »väga tyngre« än 
bildmaterial skapat i en journalistisk professionell kontext. Paradoxen ligger 
således i att ju otydligare återgivning av en händelse som medier erbjuder 
läsaren, desto högre autenticitet och sanningsanspråk kan tillskrivas bildtypen 
(Becker 1992:143; Fiske 2005:389). 

Förövaren som ett obegripligt subjekt
Eftersom övervakningsbilder ofta förekommer inom brottsjournalistik har de 
en stark diskursiv intertextuell sammanlänkning till representation av avvi-
kande beteende, vanligtvis i form av kriminalitet (jfr. Doyle 2003). I den be-
märkelsen kan ‘avvikelse’ identifieras som ett annat viktigt diskursivt element 
som konstituerar betydelser av övervakning i en medial kontext. Är betrakta-
ren bekant med bildtypens estetik och genren där övervakningsbilder används 
samt förstår dess »språk« kan man förvänta sig att bilden ska visualisera någon 
form av brottslig handling. Den ingår i en intertextuell kedja av bilder som 
bidrar till att sätta gränser för dess betydelser eftersom den står i relation till 
andra likartade bilder (jfr. Barthes 1977:28; Hall 1997:232).

Den visuella representationen av förövarna som hittills diskuterats kan be-
traktas som kondenserad i avseendet att bilderna på ett intertextuellt plan är 
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tätt länkade till journalistisk representation av både kriminalitet och sanning. 
Samtidigt talar de till läsarna på ett sätt där betydelserna av det som avbildas 
framstår som mer obestämbart. Även om betraktarna i retrospektiv mening 
egentligen vet att övervakningsbilderna avbildar gärningsmännen möjliggör 
bildernas komposition en läsning som är mindre entydig. En läsning är att de 
inte så mycket utgör visualiseringar av avvikande beteende, som att de gestal-
tar en vardagssituation i en stadsmiljö. Det kan vara ‘vanliga killar’ på bilderna 
trots att alla egentligen förstår att om terrorister inte ska avslöjas kan de inte 
utannonsera sin närvaro i förväg. De måste smälta in. Man kan säga att obe-
stämbarheten tillför en ytterligare spänningsdimension.

De platser männen befinner sig på utgör vardagliga miljöer. De fyra män-
nen kan förmodligen av många kategoriseras som ‘vanliga killar’ på grund av 
deras vardagliga klädsel. Övervakningsbilderna visar att de bär kepsar, gym-
nastikskor och tenniströjor, vilket kan tolkas som meningsbärande tecken som 
gör att männen ser ut som vanliga killar. 

Övervakningsbilderna på »Londonbombarna« kan jämföras med Karin 
Beckers studie kring kvällspressens bruk av professionella fotografier (Becker 
1992). Hon skriver att en visuell representationsform, som ofta förekommer 
i pressen, utgör porträtteringar av vanliga människor i vardagliga miljöer som 
betraktare kan identifiera sig med. En variant av denna är när ‘vanligt folk’ 
fotograferas tillsammans med något objekt som inte riktigt förefaller stämma 
in i sammanhanget. Ett exempel kan vara, menar Becker, ett fotografi av en 
mor som håller en nalle i handen eller att platsen utgör beviset för att någon-
ting dramatiskt har hänt, till exempel en kvinna som står bredvid en gravsten 
(Becker 1992:140). På samma sätt kan övervakningsbilderna ovan positionera 
förövarna där de framstår som inte så annorlunda ‘oss’ (Becker 1992:141). 
Ryggsäckarna de bär utgör dock objektet som i denna kontext signalerar var-
ning om en kommande katastrof. Ryggsäckarna blir ett slags bevis för det som 
läsaren redan vet har hänt.

Att enbart analysera bilder utan att beakta nyhetstextens styrkraft och 
vice versa skulle i det här sammanhanget vara reduktionistiskt. Som Roland 
Barthes (1977) skriver »parasiterar« ofta nyhetstexter på nyhetsbilder och 
tynger därigenom bilderna med mening. I de journalistiska texter som för-
håller sig till övervakningsbilderna framträder en inramning som markant 
stärker betydelsen av förövarna som varandes ‘vanliga killar’. Det är således 
inte bara bilderna som möjliggör en mer öppen läsning av det som avbildas. 
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Ett sökande efter ‘det vanliga’ kommer också explicit till uttryck i samspel 
mellan text och bild som artikulerar den betydelsen. Det kan illustreras med 
nedanstående exempel:

Bilder från övervakningskameror visar att de var glada och upprymda 
timmarna före attacken. […] Ingen i männens omgivning hade märkt 
att de blivit mer radikala månaderna före attacken. 

(Dagens Nyheter 2006-05-12.)

Fyra tillsynes helt vanliga killar utan kopplingar till vare sig krimina-
litet eller fanatism har sprängt sig själva och minst 48 andra medmän-
niskor till döds. 

(Aftonbladet 2005-07-13.)

De ser ut som ett gäng glada fotvandrare med sina praktiska rygg-
säckar. Männen pratar och skrattar innan de skiljs åt. 

(Aftonbladet 2005-07-15.)

De pratade och log. De såg ut som om de skulle på tågluffning. 

(Expressen 2005-07-15.) 

Bilder från övervakningskameror visar, enligt poliskällor som brittiska 
medier citerar, fyra avspända män. Småpratande som om de var på väg 
till en picknick. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-14.) 

I exemplen framgår att texterna betonar hur männen ser ut och att bilderna 
visar vad männen tycks göra. Berättandet bygger på perceptionell realism där 
texten återger vad bilderna illustrerar (Chouliaraki 2006). I konstruktionen 
av förövarna används beskrivningar där de beskrivs som glada, upprymda 
och utrustade med praktiska ryggsäckar till synes på väg till en picknick el-
ler en lång resa. Texternas beskrivningar av männens yttre attribut upprättar 
en position som gör förövarna ‘normala’. Samtidigt framträder en konflikt 
där någonting är allvarligt fel. Hur kan någon vara glad och upprymd före en 
självmordsattack?
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Men hur säkerhetstjänsten skulle ha kunnat upptäcka männens för-
vandling från ”vanliga” brittiska medborgare till radikala muslimer 
beredda att utföra terrordåd finns det inga svar på. Även om en av 
dem hade kontakt med en radikal imam konstaterar utredningarna att 
männen blev militanta i det dolda. Det faktum att säkerhetsmyndig-
heterna i sitt ”strategiska tänkande” inte hade infört möjligheten att 
brittiska medborgare kunde genomgå en sådan förvandling är utred-
ningens kanske viktigaste slutsats. 

(Dagens Nyheter 2006-05-12.)

Ingen, inklusive säkerhetstjänsten, hade märkt att de inte längre betedde sig 
som vanligt. Det fanns inga tydliga yttre attribut, varken i övervakningsbil-
derna eller i livet utanför bilderna, som på ett självklart sätt avslöjade män-
nen som terrorister – »männen blev militanta i det dolda«, som Dagens Nyheter i 
exemplet ovan uttrycker det.

I den »större berättelsen« om bristande kontroll som dessa textexempel 
antyder är antagonismen mellan normalitet och avvikelse ett bärande ele-
ment. Frågan är vad det kan tänkas innebära för tillgängliggörandet av möjliga 
läsarpositioner. En tolkning är att tidningsläsaren lämnas i en position av osä-
kerhet då berättelserna på ett underliggande plan visar att befintliga övervak-
ningspraktiker inte förefaller ha någon verkan. Representationerna skapar oro 
kring vad text och bild egentligen betecknar. Den indirekta interpellationen, 
det vill säga texternas tilltal, erbjuder varken igenkänning av ‘det kriminella 
subjektet’ eller ‘det normala subjektet’. Bristen på identifikation indikerar en 
obestämbar relation mellan normalitet och avvikelse. I Svenska Dagbladet kom-
mer detta explicit till uttryck:

Att några unga brittiskfödda män nu verkar ha blivit det perfekta 
verktyget för internationell terrorism är det som oroar brittiska myn-
digheter allra mest. Ingen av männen från norra England var känd av 
säkerhetspolisen sedan tidigare. ”Vad vi betraktar som normalt är för 
alltid förändrat”, säger en högt placerad säkerhetskälla till morgontid-
ningen The Independent. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-14.) 

I textexemplet omstruktureras ‘det normala’ till någonting skrämmande som 
inte låter sig entydigt symboliseras diskursivt genom nyhetstexterna: »Vad vi 
betraktar som normalt är för alltid förändrat«. Förövarens plats i diskursen 
– förövarens identitet – ter sig ofullständig, därför att övervakningsbilderna 
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och texterna inte tycks kunna frambringa entydiga identifikationspunkter där 
förövaren kan placeras. Det kan bidra till att skapa ytterligare rädsla och osä-
kerhet. 

Den visuella representationen av förövarna kan jämföras med WJT 
Mitchells begrepp meta picture som innebär en typ av bilder som gestaltar eller 
ger plats åt andra bilder (Mitchell 1994:48-49). När det gäller övervaknings-
bilderna förefaller de gestalta två oförenliga subjektspositioner – ‘terrorister’ 
och ‘vanliga killar’ – i samma bild. Den typen av gestaltning, menar Mitchell, 
uppmuntrar till dialog med betraktaren genom att tvinga henne eller ho-
nom att svara på frågorna; vem är jag och hur ser jag ut? Dessa frågor kan 
bara besvaras genom identifikationens utestängningspraktiker, det vill säga, 
i relation till vad ett subjekt inte identifierar sig med – de Andra (jfr. Laclau 
1990; Hall 1997). Men i dessa övervakningsbilder försvåras alltså identifika-
tionsprocessen på grund av bildernas dubbeltydiga gestaltningar. Det tidigare 
antagonistiska förhållandet mellan normalitet och avvikelse smälter istället 
samman genom de sätt på vilka text och bild artikuleras i relation till varan-
dra. Relationen mellan bild och text försvårar fixerandet av en igenkännbar 
identifikationspunkt av förövarna, eftersom de inte ser ut som den stereotypa 
bilden av en fundamentalistisk religiös terrorist och att tidningarna tydligt 
betonar detta förhållande.

Bilderna av förövarna förefaller befinna sig 
utanför ramarna för hur terrorister i mediala 
diskurser om »kriget mot terrorismen« van-
ligtvis visualiseras. Bilderna utgör en form av 
konstitutiv utsida som kontrasterar en mer 
dominerande representationsform av ‘den far-
lige muslimske mannen’ som länge varit en 
vanligt förekommande visuell stereotyp i sam-
tida populärkultur, till exempel nyhetsbilder 
på Osama bin Laden (se bild 4)3 (jfr. Laclau & 
Mouffe 2001/1985). 

3 www.aftonbladet.se/nyheter/article36570.ab

Bild 4: Osama bin Laden på Aftonbladets webb-
plats (2001-09-14). Foto: Rikard Bodin
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Det innebär en gestaltning där muslimska män framställs entydigt i termer 
av sekterism, skräck, fundamentalism, ondska eller oberättigat våld (jfr. Said 
1978; Machtin 2007; Bhattacharyya: 2008; Moore, Mason & Justin 2008). 

Konstrasten mot denna ikoniska gestaltning av ‘terroristen’ gör att 
»Londonbombarna« framstår som obegripliga subjekt: Hur kan individer, 
uppvuxna i en nation vars ideologier länge projicerat bilden av nationen som 
förmedlare av civilisation och demokrati, fostra odemokratiska terrorister? 
Hur kan männen vara mottagliga för extremism?

Utan USA:s invasion i Irak är det svårt att tro att Madrid- och London-
bombningarna skulle ägt rum. […] Men medan den spanska polisutred-
ningen uppdagade ett stort och sofistikerat nätverk där nästan samtliga av 
de gripna var araber visade sig Londonbombarna vara fyra unga amatörer. 
Tre av dem var brittiska medborgare medan den fjärde var född på Ja-
maica men uppväxt utanför London. Ingenting i deras bakgrund tydde på 
en mottaglighet för extremistiska budskap. Gruppens Ledare Muhammad 
Sadique Kahn var en omtyckt och respekterad lärare. Gängse förklaringar, 
marginalisering och fattigdom, kan inte förklara deras handlingar. Häri lig-
ger för britterna det mest chockerande med attentatet för ett år sedan: det 
utfördes av deras egna. 

(Dagens Nyheter, ledare 2006-07-07.) 

Som framgår av Dagens Nyheters ledare accepteras inte förklaringar som byg-
ger på att »de gripna var araber« och att de därigenom kunde placeras in i en 
befintlig diskurs gällande samtida terrorism. Inte heller accepteras förklaring-
ar som rör sig inom en diskurs där gärningsmännens agerande skulle kunna 
begripliggöras som en våldsam respons på avsaknad av rättigheter eller försvar 
mot förtryck. Istället konstrueras förövarnas agerande som ett mysterium. 
Berättelsen tar form som en »demokratins tragedi« där ett primitivt system, 
symboliserat av al-Qaida, lyckas styra individer bort från demokrati, frihet 
och självständighet (jfr. Sherwood 1994:75). Den obegripliga position som 
tillskrivs förövarna pekar på att de saknar vilja eller förmåga att disciplinera 
sig själva till att bli goda medborgare (jfr. Rose 1999:259). Konstruktionen av 
förövarna placerar dem i en kontext där de framstår som omöjliga att katego-
risera och benämna. Detta kan betraktas som ett tecken på en dislokation, en 
symbolisk förskjutning, som artikulerar en ny subjektsposition som inte har 
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något namn (jfr. Laclau 1990). Den nya subjektspositionen består av medlem-
mar ur den egna gruppen som på ett oförklarligt sätt omvänts till en ny typ av 
terrorister. 

En ny typ av terrorist
Efter den 11 september 2001 har en parallell subjektsposition framträtt vid 
sidan av bilder av bin Laden där ‘terroristen’ betraktas som ett osynligt sub-
jekt som numera »smälter in« i det västerländska samhället (Bhattacharyya 
2008:60). I nyhetsrapportering från händelserna i USA förekom visuella re-
presentationer av förövare som följde ett sådant mönster. Förutom medier-
nas spektakulära bildmaterial över brinnande byggnader som sändes ut mer 
eller mindre direkt från tevebolagens kameror, användes övervakningsbilder 
på förmodade flygplanskapare, på väg att stiga på planen som sedan krascha-
de in i bland annat World Trade Center i New York. Journalistiska texter om 
»Londonbombarna« återspeglar denna syn på terroristen där de betraktas 
som osynliga.

Vi har ett bra underrättelsearbete men Madrid och London visar svå-
righeterna att förutse attentat. Problemet med den här typen av ex-
tremister är att de är så osynliga, säger Säpochefen Klas Bergström.

(Dagens Nyheter 2005-07-14.)

Den nya subjektspositionen gör ‘terroristen’ till ett subjekt med en dubbelna-
tur som symboliskt tillhör både Vi och de Andra samtidigt. Den dubbla iden-
titeten utgör emellertid ett beprövat dramaturgiskt grepp för representation 
av brottslingar i journalistik och andra populärkulturella genrer och kan sägas 
motsvara den ultimata motsättningen mellan normalitet  och avvikelse. Det 
föreligger otaliga exempel på att brottslingar representeras med dubbelbottnad 
identitet. Det kanske mest klassiska exemplet är romanen Dr. Jekyll & Mr Hyde 
som publicerades 1886, vars bipolära rollkaraktär pendlar mellan intelligent 
doktor och våldsamt monster (jfr. Danielsson 2006:39-40). Mediers gestalt-
ning av nyhetshändelsen kring »Hagamannen«, som under flera år misstänktes 
för våldtäkter och överfall i Umeå, är ett senare exempel. Gärningsmannen 
kom att porträtteras som en normal familjefar till det yttre och samtidigt som 
en primitiv och hänsynslös våldtäktsman på insidan (jfr. Livholts 2007). 

Den dramaturgiska effekten av den här typen av positionering är att för-
övarnas agerande framstår som obegripligt och skrämmande genom att de 
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lyckats dölja sin mörka och irrationella sida för omgivningen och därigenom 
undgå upptäckt innan det är för sent. Det här var ett tema som upprepades i 
tidningarna:

En grupp välutbildade 20-åriga britter misstänks ligga bakom de blo-
diga attackerna. Sent i natt jagade den brittiska säkerhetstjänsten de 
försvunna al Qaida-terroristerna. Männen kan ha fångats på kamera. 
– Det kan komma fler attacker, varnar brittisk polis. En ny typ av unga 
extra hänsynslösa muslimska extremister ligger bakom de blodiga at-
tackerna i London.

(Expressen 2005-07-08.)

Han var den populära lågstadieläraren och småbarnsföräldern. I dag är 
Mohammad Sidique Khan, 30, bara känd som självmordsbombare och 
Europas värsta mardröm. – Han är beviset på att terroristerna finns 
mitt ibland oss där vi minst anar det, säger en polis till Expressen. […] 
– I dag uppmanas al-Qaida-terroristerna att leva som vanliga män-
niskor i väst i väntan på sina uppdrag, säger terrorexperten Crispin 
Black i BBC. 

(Expressen 2005-07-15.)

Med på tåget är Mohammad Sidique Khan, 30, ungdomsledaren och 
läraren från Leeds som var så älskad av alla på skolan men som nu, 
enligt vänner och poliser, kanske var den som skötte rekryteringen 
av unga, vilsekomna muslimska män och som själv flera gånger va-
rit på ideologisk och praktisk träning i terroristlägren i Pakistan och 
Afghanistan. Bomben i hans ryggsäck är inställd att detonera klockan 
08.50. Det är bara någon minut kvar. 

(Aftonbladet 2005-07-17.) 

På ett plan framstår förövaren som en inordnad individ, en medlem av ‘fol-
ket’, som lever i enlighet med de föreskrivna idealen genom att beskrivas som 
»välutbildade«, »småbarnsföräldern«, »ungdomsledaren« och »läraren«. Terroristen 
positioneras samtidigt som ett osjälvständigt subjekt, styrd av en fundamenta-
listisk ideologi. Den manlige förövaren agerar i enlighet med den ideologiska 
träning han utsatts för i terroristlägren i Pakistan och Afghanistan och kan 
därför manipulera andra potentiella subjekt ur samma grupp. Här åsyftas re-
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krytering av »unga, vilsekomna muslimska män«. Ett annat exempel hämtat från 
samma text som ovan följer representationsformen som betonar gärnings-
männens dubbelnatur. 

Dagen före hade de två andra självmordsbombarna förberett sig med 
att spela fotboll och cricket på en äng. Shehzad Tanweer, 22, brukade 
hjälpa pappa i familjens fish & chipskrog. Han studerade Sports sci-
ence på Leeds Metropolitan University. 

(Expressen 2005-07-15.)

Shehzad Tanweer, 22-åringen som älskade cricket och jobbade extra i 
pappas fish-and-chips-affär i Beeston, Leeds, är på samma tåg. Han har 
nyligen kommit hem från ett längre besök i Lahore, Pakistan, föräld-
rarnas hemland. Vänner berättar att han var som förbytt när han åter-
vände, plötsligt mycket religiös och mycket radikal. Nu bär Tanweer 
sin bomb och snart ska det bara finnas delar kvar av honom och dem 
som sitter närmast. 

(Aftonbladet 2005-07-17.)

Texten positionerar förövarna som subjekt med dubbel identitet, som utåt 
sett förvaltar traditionella brittiska ideal. Det görs med en likhetslogik där 
teckenkedjan »fotboll«, »cricket«, »fish & chips«, »studerade Sports science« knyter 
ihop den brittiska normaliteten. Förövarna positioneras samtidigt som om 
de övergett dessa ideal till förmån för andra mer barbariska mål som ska leda 
dem själva och andra oskyldiga in i döden. I den meningen upprättas ‘terroris-
tens’ dubbelnatur. Det innebär i sin tur att ‘terroristen’ görs till ett bevis för 
majoritetssamhällets okunskap om vilka dessa nya terrorister är – ju mer de 
Andra liknar Oss desto hotfullare framstår de. Den »nya« subjektspositionen, 
där terroristen tycks ha lärt sig att manipulera och härma ‘den västerländska 
kulturen’, gör dem extra skrämmande eftersom den samtidigt signalerar att 
övervakningen misslyckats (jfr. Bhattacharyya 2008:73).

Det förekommer också beskrivningar av gärningsmännen som betonar de-
ras målmedvetenhet och kontroll.

Terrordåden i London den 7 juli framstår alltmer som oerhört väl-
planerade. Övervakningsbilder som släpptes i går visar en ”general-
repetition” som bombmännen genomförde den 28 juni, och al-Qaida 
fortsätter att skryta om terrorbombningarna. 

(Svenska Dagbladet 2005-09-21.) 
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Attackerna i London var mer samordnade än vad som tidigare fram-
kommit. De tre tunnelbanebomberna exploderade inom en minut. 
Kvar i underjorden nära King’s Cross ligger minst 21 kroppar. De för-
sta pusselbitarna är på plats i den brittiska polisens intensiva jakt på de 
terrorister som dödat minst 50 personer. Bomberna som exploderade 
på de tre tunnelbanetågen under torsdagens morgonrusning var mer 
synkroniserade än vad som tidigare rapporterats. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-10.)

Gärningsmännens agerande artikuleras i termer av »oerhört välplanerade«, »ge-
neralrepetition« och »var mer synkroniserade än vad som tidigare rapporterats«. Det 
inramar männens handlande med en skrämmande hög grad av rationalitet. De 
framstår som rationella subjekt med en självdisciplin som lyckats lura över-
vakningssystemet, även om syftet med männens handlingar konstrueras som 
irrationellt och grymt.

Övervakningens misslyckande
Normer är avgörande för alla övervakningssystem, menar John Fiske, annars 
kan systemen inte identifiera de som avviker (Fiske 2005:385). Beskrivningarna 
av förövarna där de framstår som omöjliga att kategorisera entydigt gör därför 
händelsen än mer problematisk då det är svårt att inte läsa dem som uttryck 
för den panoptiska maktens dubbla misslyckande. Å ena sidan har samhället 
inte lyckats forma dem till att bli nyttiga samhällsmedborgare, å andra sidan 
har inte samhällets övervakningssystem kunnat urskilja dem i tid (jfr. Foucault 
2001/1974). I en artikel publicerad i Aftonbladet dras tematiken med miss-
lyckad övervakning till sin spets när tidningen redogör för hur en av männen 
rakat bort sitt skägg för att lura övervakningssystemen.



64

MEDIERAD ÖVERVAKNING

Bild 5: Bortrakat skägg (Aftonbladet 2005-07-15).

I går upptäcktes han på övervakningsfilm på järnvägsstationen i Luton 
tidigt på morgonen den 7 juli. Kvällen innan har Hussain i förbigå-
ende sagt till sin mamma att han tänker åka in till London med några 
kompisar och stanna över natten. En kompis som möter honom strax 
innan noterar förvånat att Hasib har rakat bort sitt skägg, som han 
stolt burit sedan han omvänts till en hängiven muslim. […] För två 
år sedan blev Hasib Hussein intresserad av islam och lät skägget växa. 
Men ett par dagar före attentatet rakade han av sig skägget, något som 
enligt experter kan vara ett tecken på att man tänker bli terrorist.

(Aftonbladet 2005-07-15.)

Beskrivningen av ‘terroristen’ visar hur han lurar systemet genom att efter-
likna normen. I relationen mellan text och bild sätts ett potentiellt likhets-
tecken mellan att raka bort sig sitt skägg och att »man tänker bli terrorist«. Den 
betydelse som tillskrivs befintlig övervakningspraktik visar att de nya terro-
risterna visserligen är synliga men de är synliga på fel sätt. Panoptiseringen 
misslyckas eftersom de inte kan urskiljas som avvikande subjekt (Foucault 
2001/1974).

Användning av övervakningsbilder indikerar således inte bara en vilja till 
sanning och ett försök till identifikation av ‘terroristen’, utan tidningarna län-
kar även samman övervakning med brist på kontroll. Den medierade över-
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vakningen, i form av både medial användning av övervakningsbilder och talet 
om övervakning, illustrerar ett misslyckande i övervakning: 

Om folk faktiskt är beredda att gå på tunnelbanan eller bussen för att 
spränga oskyldiga människor helt på måfå, för att orsaka maximal död 
och skada, så kan man ha all övervakning i världen och ändå inte kunna 
stoppa det, sade Tony Blair. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-10.)

Inrikesminister Charles Clarke konstaterar dock att en högre bered-
skap knappast hade kunnat förhindra det skedda: - Att leta efter den 
här typen av terrorister är som att leta efter en nål i en höstack. 

(Dagens Nyheter 2005-07-09.)

I exemplen ovan påvisar Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter en brist i över-
vakningssamhället. Männen uppträder enligt spelets regler och ger ett ‘nor-
malt’ intryck vilket gör att de kan slinka förbi säkerhetskontrollerna i det 
brittiska samhället.4 Även Aftonbladet reflekterar kring denna problematik i 
en krönika.

Ska någon någonsin våga åka tunnelbana igen? […] Bland det allra vär-
sta medier kan göra i dessa dagar är att överdriva hot och sprida obe-
fogad skräck. Jag vet det, men ändå kan jag inte skaka av mig känslan 
som fyller mig då jag hör hur dådet gått till. Hur skulle det någonsin 
gå att skydda sig mot detta? 

(Aftonbladet 2005-07-08.)

Trots ett självreflexivt konstaterande av mediers medverkan till att »sprida 
obefogad skräck«, frambringas kunskap om den problematiska relationen mel-
lan övervakning och säkerhet. Den avslutande frågan i citatet ovan »Hur skulle 
det någonsin gå att skydda sig mot detta?«, aktualiserar en problematik som rör 
hur den föreställda vi-gruppen ska kunna skilja ut terrorister om de ser ut och 
beter sig precis som vi-gruppen själv.

4  Enligt tidningen The Guardians nätupplaga är Storbritannien världens mest kameraövervakade 
land med ca 4,2 miljoner uppsatta kameror, vilket enligt samma tidning motsvarar 20 procent av 
världens alla övervakningskameror. På försök har det dessutom satts upp »talande« kameror i 20 
brittiska städer, skriver samma tidning; »If someone in the CCTV control room sees antisocial be-
haviour they can say, ‘You are being monitored and we would like you to stop what you are doing’« 
(www.guardian.co.uk/politics/2007/apr/05/immigrationpolicy.humanrights 2007-04-05).
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Positioneringen av förövare, där inte någon tydlig fiende pekas ut, indi-
kerar således brist på kontroll. Den betydelse som fästs vid samhällets över-
vakningspraktiker görs otillräcklig. Positioneringen indikerar också en önskan 
om en mer tydlig gränsdragning mellan terrorister och icke-terrorister, det 
vill säga ett förövarskap där det framgår vem som är vem. Den typen av mer 
entydiga Vi- och Dom-relationer förekommer emellertid parallellt i materia-
let som undersöks.

Kollektiva förövare
Nyhetsmedier utgör en betydelsefull plats där kollektiva föreställningar om 
relationer mellan Vi och de Andra skapas, vilket är särskilt påtagligt i tider av 
kris. Då tenderar nyhetsmedier att verka som en enande kraft (jfr. Sherwood 
1994). Ett talande exempel är Expressens ledare den 12 september 2001 dagen 
efter terrorattackerna i USA; »Idag är vi alla amerikaner, inte bara i egenskap 
av chockade tv-tittare, utan också som demokrater«. Dagen efter attackerna mot 
London, den 8 juli 2005, kunde läsare i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ta 
del av följande uttalanden från politiker och tjänstemän med liknande enande 
budskap: 

Franco Frattini, EU-kommissionär med ansvar för säkerhet: […] – 
Den här attacken är inte bara en attack på Storbritannien, dess med-
borgare, utan också en attack på hela Europa och alla EU-medborgare. 
[…] Rysslands president Vladimir Putin: – Oavsett var dessa brott 
begås, i London, New York eller Moskava, måste vi ovillkorligen för-
döma dem och förena alla civiliserade länder. […] Gunnar Hökmark, 
Moderaterna, EU-parlamentarikern: – Det är en attack mot oss alla. 
Vi måste intensifiera samarbetet mot terrorismen och ett land får inte 
stå ensamt. 

(Dagens Nyheter 2005-07-08.)

Entydig polarisering mellan Vi och Dom utgör ett välkänt nyhetsjournalis-
tiskt stilgrepp (Allan 1999). I det här fallet talar politiker genom medierna 
på sätt som intertextuellt länkar dådet i London till tidigare terrordåd i USA 
och Ryssland. Detta kan ses som exempel på hur makt verkar i ett synop-
tiskt perspektiv, där flertalet betraktar och lyssnar till ett fåtal utvalda eliter 
(Mathiesen 1997). Det skapar förutsättningar för att ge trovärdighet åt den 
polariserade bild som tecknas av våldet i London. Dessa exempel uttrycker 
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visserligen inga direkta övervakningsförslag men däremot utgör texternas po-
lariserade innehåll en form av klassificeringspraktik som pekar på behovet 
av att intensifiera kontrollen av potentiella terrorister. I kapitel 4 fördjupas 
diskussionen kring detta.

Sociologen Steven Jay Sherwood (1994) menar att i krisrapportering i 
amerikanska nyhetsmedier byggs texter ofta upp med ett övergripande nar-
rativ där storslagna föreställningar om frihet och demokrati fungerar som bas. 
Han kallar detta för »demokratins drama« (1994:75). Den främsta identifika-
tionspunkten i dessa berättelser är ‘folket’ som konstrueras som ett kollektiv 
av oberoende och rationella individer med gemensamma mål: demokrati och 
frihet. Dess motsats – ‘massan’ – är också ett kollektiv men med andra mer 
obestämda mål. Denna massa framställs som irrationell och oansvarig i tanke 
och handling. Demokratins drama kännetecknas av medieberättelser om ‘de 
irrationella massorna’‚ som omvänds till autonoma, rationella och upplys-
ta subjekt (Sherwood 1994:74-75). I delar av mediematerialet ligger denna 
diskursiva inramning som underliggande bas för berättelsen. En krönikör i 
Expressen uttrycker sig på följande sätt:

Först och främst måste vi inse att islam är en farlig religion. De flesta 
muslimer, i Sverige och andra länder, är fullkomligt OK, men just 
nu är det inom islam som de farligaste extremisterna finns. […] 
Människor med sådana åsikter kan vi givetvis inte acceptera, och att 
hålla extremisterna under övervakning är, helt enkelt, polisens plikt. 
[…] Den överväldigande majoriteten svenskar står på Tony Blairs sida 
och - ja! - även på George Bushs. Män som mördar uteslutande för 
nöjet att se oss lida och blöda måste vi bekämpa med alla till buds 
stående medel!

(Expressen 2005-07-10.)

I texten sker en kollektivisering av förövarna som kontrasteras mot ett kol-
lektivt ‘vi’. Religionen islam tillskrivs en funktion som direkt orsak till förö-
varnas irrationella handlingar, vilket gör att alla andra som kan sammanlänkas 
med islam implicit associeras med samma farlighet. 

Skillnaden kan inte vara större mellan dem som bryr sig om mänsk-
liga rättigheter och dem som dödar. George Bush, President, USA. 
[…] Alla som tror på frihet och fred måste förena sig i kampen mot 
barbarisk terrorism. Jose Luis Rodriguez Zapatero, Premiärminister, 
Spanien. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-08.)
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Textutdraget ovan är ytterligare ett exempel på liknande resonemang där 
polarisering mellan Vi och de Andra tydligt framträder. Det som konstitu-
erar skillnaden är referenser till idéer om demokrati och frihet som kontras-
teras mot det barbariska våldet. Den typen av befrielseberättelse användes 
exempelvis i medier av den amerikanska administrationen för att legitimera 
invasionen av Irak, tillika som argument av svenska politiker och journalis-
ter för att stödja våldsamma interventioner med syfte att »befria« folket från 
Talibanregimen i Afghanistan efter terrordåden den 11 september (Dunmire 
2007; Carbin 2001). Detta är emellertid ingen ny berättelse utan kan inter-
textuellt spåras tillbaka till bland annat en upplysnings- och kolonial diskurs 
som legitimerade kolonisatörernas frammarsch genom ett utskiljande av Vi 
och de Andra. I koloniala berättelser motiverades ofta styret, kontrollen och 
våldet med viljan att locka fram det civiliserade, som sades finnas undangömt 
hos ‘de underlägsna massorna’ (jfr. Said 1978; Azar 2006).

I en artikel publicerad i Dagens Nyheter på årsdagen efter terrorattackerna 
framträder förövarna som ett kollektiv, en anonym och ansiktslös folkmassa 
bestående av muslimska terroristsympatisörer.

Scotland Yards antiterrorenhet går på knäna och bedriver just nu 
70 utredningar mot misstänkta terrorister. Minst tre terrordåd har 
kunnat avvärjas sedan den 7 juli 2005, men nya kommer, varnar po-
lisen, som häromdagen hävdade att det finns 400 000 människor i 
Storbritannien som sympatiserar med ett ”våldsamt heligt krig”. 

(Dagens Nyheter 2006-07-07.)

Mitt ibland ‘folket’ rör sig ‘massan’ på 400 000 människor som indirekt till-
skrivs ett irrationellt och oansvarigt agerande. Det gör att kontrollinstansen, 
här representerad av Scotland Yards antiterrorenhet, framstår som om de står 
inför en övermäktig uppgift att identifiera hundratusentals potentiella ter-
rorister. Massan sympatiserar med ett »våldsamt heligt krig«, vilket i samman-
hanget intertextuellt kopplar påståendet till religiös fundamentalism som inte 
kan fästas vid de upplysta och ädla ideal som vi-gruppen, den egna befolk-
ningen, värnar om. De Andra framstår på det sättet som potentiellt farliga och 
därmed som nödvändiga att övervaka.

I Expressen beskrivs gruppen »islamska invandrare« som en typ av kollektivt 
hot där ‘terrorkvinnan’ får en särskild betydelse.
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Kvinnliga självmordsbombare har rekryterats av anhängare till al-Qai-
da. De 47 terrorkvinnorna har nyligen konverterat till islam och ska 
lätt kunna smälta in i folkmassorna, enligt tyska underrättelsekällor. 
[…] På en fråga om det islamiska terrorhotet mot Tyskland så svarade 
landets riksåklagare Kay Nehm nyligen: – Vi sitter på en krutdurk. 
Attackerna i Madrid och London visar att frustrerade islamska invand-
rare som blivit radikala utgör ett hot som är svårt att upptäcka i tid. 

(Expressen 2006-06-03.)

Brittisk polis befarar att al-Qaida planerar att använda kvinnor och 
barn i nästa bombattack mot London, uppger Sunday Times. I dag 
koncentrerar sig den brittiska polisen på att visitera unga män med 
arabiskt ursprung. Men de över 6 000 poliser som bevakar storstaden 
har nu fått i uppgift att vara extra vaksam mot kvinnor och barn. 

(Expressen 2005-08-07.)

Beskrivningen följer den »nya« subjektspositionen för muslimska terrorister 
genom att de sägs »lätt kunna smälta in i folkmassorna«. Samtidigt samman-
kopplas terroristerna till en kollektiv och generell kategori av farliga »islamska 
invandrare« på väg att brisera »–  Vi sitter på en krutdurk«. Al-Qaida gestaltas som 
listiga nog att maskera sin farlighet. Att polisen visiterar »unga män med arabiskt 
ursprung« ter sig logiskt i denna diskursiva kontext. I diskurser kring »kriget 
mot terrorismen« har unga män med arabiskt ursprung kommit att utgöra ett 
slags predisponerat kollektiv av tänkbara terrorister (jfr. Bhattacharyya 2008). 
Men vetskapen att de dessutom använder »kvinnor och barn« kan frambringa en 
känsla av både obegriplighet och osäkerhet. När det tänkbara terroristkollek-
tivet utvidgas med både kvinnor och barn utmanas samtidigt en traditionellt 
maskulin förövaridentitet. Att polisen ska vara »extra vaksam« även mot dessa 
grupper kan därigenom sägas förstärka tematiken att ingen kan vara säker på 
vem ‘terroristen’ egentligen är.

Förövarna som ‘motståndsmän’
Idéhistorikern Michael Azar skriver om problematiken i det postkoloniala 
samhället när »de forna barbarerna«, arvingar till de koloniserade folken, nu-
mera finns mitt ibland ‘oss’ (2006:35). Problemet för majoritetssamhället 
uppstår genom att de Andra hotar att flytta fram maktpositionerna genom 
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våld eller andra maktmedel (upplopp i förorterna), till exempel att de har 
fått positioner som legitima kunskapsagenter i samhället. Kolonialismen slår 
tillbaka på sig själv genom att ättlingar till de koloniserade intar en dubbelroll. 
Med Azars ord:

Här möter vi alltså ytterligare en av de bumerangeffekter som ko-
lonialismen har introducerat: den underlägsne barbaren träder med 
tiden fram som en radikal dubbelgångare som inte enbart tagit över ko-
lonialmakternas förkärlek till våldet, utan också dess benägenhet att 
motivera sin politik i namn av förnuftet, universalismen, de mänskliga 
rättigheterna, suveräniteten och folkens rätt att styra sig själva. 

(Azar 2006:28.)

Dessa västerländska universalistiska ideal står i bjärt kontrast till populärkul-
turella stereotyper av muslimska terrorister som i både spelfilm och olika 
typer av nyhetstexter vanligtvis länkas samman med motsatsen (Said 1978). 
Likväl återfinns drag av de västerländska frihetsidealen som Azar nämner ovan 
i artiklar som ger andra förklaringar till terroristernas våldshandlingar.

Tidigare har segregationen i EU-länderna pekats ut som en faktor som 
underlättar rekryteringen till terrororganisationer. Många ungdomar 
med rötter i Mellanöstern växer upp i nedslitna förorter och möter 
en vardagsrasism som dömer dem till utanförskap. 

(Aftonbladets ledare 2005-07-13.) 

Tidigare har självmordsbombaren Shehzad Tanweers morbror Bashir 
Ahmed berättat att familjen är i chock över självmordsattacken. Nu 
skyller han på Tony Blair. – De är desperata unga män som gör detta 
för att de känner att de inte har några rättigheter. 

(Expressen 2005-07-17.)

– Människorna i Storbritannien bör ta reda på orsakerna till de här 
explosionerna, för Storbritannien har förtryckt muslimer och stöttat 
USA i den illegitima ockupationen av Afghanistan, sade Hakimi. 

(Dagens Nyheter 2005-07-09.)

I dessa exempel uttrycks förklaringar till varför denna terroristattack ägde rum 
som tillskriver gärningsmännen en position som ‘motståndsmän’. Förklaringar 
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till förövarnas agerande artikuleras genom teckenkombinationer som »segrega-
tion«, »vardagsrasism«, »utanförskap«, »inte har några rättigheter«, »Storbritannien 
har förtryckt muslimer« och »illegitim ockupation«. Dessa diskursiva tecken kan 
sägas hänvisa tillbaka till grundläggande ideal i en liberal demokrati, bland 
annat rätten till motstånd mot förtryck, som står inskriven i den amerikan-
ska konstitutionen (jfr. Azar 2006). Representationen av förövaren som fram-
kommer i exemplen bryter således av mot en mer dominerande gestaltning 
som cirkulerar parallellt i mediematerialet där förövaren framstår som ett 
obegripligt och svårupptäckt hot mot ‘det öppna samhället’.

Kapitelsummering och diskussion

När det normala blir hotfullt
I det här kapitlet har jag visat hur övervakningsbilder och texter använts för 
att visuellt representera förövare och hur dessa bilder träder in i en övervak-
ningsdiskurs. Det huvudsakliga tema som uttrycktes i tidningarna berörde 
svårigheten att entydigt kunna kategorisera ‘terroristen’ och vilka konsekven-
ser det får för säkerheten i samhället. Bristen på entydig kategorisering skapar 
en ny typ av terrorist som tycks leda till känslan av majoritetssamhällets brist 
på kontroll. Samhälleliga övervakningspraktiker gestaltades genom en drama-
turgi som bygger på osäkerhet och spänning. Övervakningsbildens råa uttryck 
skänkte autenticitet och bevisvärde och därigenom gavs bildanvändningen en 
funktion för medier att skilja ut avvikelse. På det sättet ingår tidningarna i en 
utvidgning av redan existerande övervakningspraktiker.

Tidningarnas beskrivningar av förövarna och deras agerande karakterisera-
des av bristande symbolisk entydighet. De subjektspositioner som tillskrevs 
förövarna formerades i bild och text på sätt som kännetecknades av ambi-
valens. Å ena sidan möjliggjorde tidningarna identifikation med förövarna. 
Representationerna av gärningsmännen visade att de faktiskt ser ut, uppför sig 
och pratar som »oss«. I tidningarnas berättelser betonades att förövarna till 
synes levt efter västerländska ideal, där bland annat männens universitetsstu-
dier och yrken som lärare har fått stå som symboler för det upplysta och ratio-
nella – ‘det västerländska’. Å andra sidan erbjöd tidningarna en positionering 
som härrör ur en etablerad islamofobisk diskurs där muslimer i allmänhet 
framställs som hotfulla, irrationella, fundamentalistiska och ideologiskt styrda 
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(Said 1978:286). I den meningen har gestaltningar av attentatsmännen byggt 
på skarpa och samtidigt traditionella gränsdragningar som cirkulerar i många 
andra mediala berättelser om skillnader mellan väst och öst. 

Den dramatiska positioneringen av terroristen som en förövare med 
dubbel natur var kanske det som låg till grund för en förundran kring hur 
attentaten kunde ske. Hade männen kunnat representeras som enbart terro-
rister hade varken händelserna eller förövarna kunnat inramas som obegrip-
liga. När tidningarna »misslyckas« att leverera entydiga representationer av 
‘den muslimske terroristen’ tycks det vara just misslyckandet i sig som utgör 
nyhetsvärdet. Misslyckandet blir en bärande del som förstärker dramatiken i 
nyhetsberättandet. Vetskapen om att terroristerna maskerat sig som ‘vanliga 
människor’ gjorde terrordåden extra skrämmande, eftersom tidningarna inte 
kunde placera förövarna i givna och entydiga fack. 

Bristen på kontroll som uttrycktes i materialet pekade på att övervakning-
en misslyckats. London, som en av världens mest övervakade platser, för-
mådde inte förhindra terrordåden. Ett huvudsakligt mål med många former 
av övervakningsinitiativ kan sägas vara att urskilja och stänga ute potentiellt 
farliga människor (jfr. Lyon 2002). Övervakningsbilderna och texternas kom-
mentarer till dem kom i hög utsträckning att illustrera misslyckandet av detta.  
I tidningarnas framställningar av förövarna poängteras svårigheten med att 
identifiera en förutsägbar fiende från utsidan eftersom ‘de’ numera tycks fin-
nas mitt ibland ‘oss’. Det lämnar läsarna i en position där de aldrig säkert kan 
veta vem som är potentiellt farlig. Den okunskapen kan motivera och legiti-
mera tekniker för intensifierad framtida övervakning. 

En tänkbar implikation av hur förövare framställdes är att det har fått 
återverkningar i form av demonisering och stigmatisering av stora grup-
per av människor som lever i Storbritannien och på andra platser i världen. 
Framställningen underbygger en rädslans diskurs som redan dominerar me-
dierapportering om »kriget mot terrorismen« och som ofta används för att 
legitimera våldsaktioner och övervakningspraktiker (jfr. Bhattacharyya 2008). 
Den mediala tematiken om misslyckad övervakning av de Andra har karaktä-
ren av en ond cirkel som följer paradoxen att ju mer normala ‘de’ framstår 
desto mer misstänksamma bör ‘vi’ vara (jfr. Žižek 1996:108). Berättelser om 
att terrorister lever som »vanliga människor i väst« kan generera rädsla för ‘det 
normala’. Den typen av artikulation gör det normala till något hotfullt. Det 
aktualiserar dessutom frågan som inte lika tydligt framträder i mediemate-
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rialet; Om Vi inte kan urskilja de Andra, är Vi inte då själva potentiellt far-
liga? I nästa kapitel, Övervakning i förändring, fördjupas en diskussion kring 
hur nyhetsmedier kan bidra till att understödja både befintliga och framtida 
övervakningspraktiker.
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kApItel 4

övervakning i förändring

En investering för framtiden

Kännetecknande för många journalistiska berättelser som berör efterspelet av 
attentaten i London är att de uttrycker en vilja till utökad övervakning som 
handlar om avlyssning, skärpta gränskontroller och samarbete mellan militär 
och polis. Nyhetsberättelserna innefattar även förslag om utökad kameraö-
vervakning, skapandet av nya dataregister och varningssystem, förfinad signal-
spaning samt förslag om samarbete mellan svenska skolor och Säpo. 

Den tematik som fokuseras i det här kapitlet ringar in hur nyhetsmedier bi-
drar till att understödja och ge legitimitet åt ökad övervakning. Övergripande 
frågeställningar är hur övervakning konstrueras som en viktig lösning på 
framtida terroristhot. Vilka grupper framträder i dessa medieberättelser och 
vilken relation får de till representationer av övervakning? Hur tilltalas läsa-
ren? Vilken betydelse får övervakningstekniker och övervakningsstrategier? 
Analyserna berör dels representationer av politiker som förespråkar ökad 
övervakning, dels texter som betonar övervakningens tekniska aspekter och 
dess nyttoeffekter. Inledningsvis diskuteras hur trovärdighet och rädsla kan ses 
som viktiga element som bidrar till konstituerandet av en medial diskurs om 
ökad övervakning.

Trovärdighet och rädsla
Att innehållet i tidningarna framstår som viktigt och trovärdigt är nära för-
bundet med de positioner som tillskrivs texternas subjekt. I de artiklar som 
kategoriserats under tematiken ‘ökad övervakning’ framträder subjekten i hu-
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vudsak som representanter för olika typer av elitgrupper, till exempel säker-
hets- och terroristexperter. Även politiker får en central plats. Till viss del blir 
journalistiken synlig som en typ av expertis med egen röst. 

Expertuttalanden eller utsagor som relateras till experter i nyhetsmedier 
kan ses som ett uttryck för den synoptiska makten där kunskapsproduktion 
och opinionsbildning knyts till en viss utvald ‘elit’ (jfr. Mathiesen 1997). Den 
typen av utsagor är en speciell form av mediediskursivt uttryck med särskild 
auktoritet som skiljer sig från nyhetsberättelser där ‘den vanliga människans’ 
röst hörs. Den särskilda auktoriteten är ett resultat av ‘expertens’ sociala sta-
tus i samhället och den institutionella kontext där dessa subjektspositioner 
framträder (jrf. Hall et al. 1978; Fowler 2001). Det innebär att när tidningar 
relaterar händelser till experter tenderar trovärdighet att föras över till inne-
hållet i nyhetstexten. Det, å sin sida, betyder att det tidningarna skriver om 
kan få vida sociala konsekvenser genom att nyhetsberättelser som relateras till 
exempelvis forskare framstår som mer sanna, allmängiltiga eller oundvikliga 
(Dreyfus & Rainbow 1983:48).

I det mediematerial jag har undersökt är användning av olika former av 
expertis påtaglig. Det framkommer främst genom att texter betonar talarens 
sociala position. Nedan följer exempel på hur det kan se ut när expertisen ges 
plats i tidningarna.

– Ingen kan gå riktigt säker i Europa längre. Inte heller i Sverige, även 
om man tror att riskerna är små, säger Gunnar Jervas, en av Sveriges 
främsta terrorexperter.

(Aftonbladet 2005-07-13.)

Brittiska terrorexperter har nu larmat premiärminister Tony Blair om 
att det finns ytterligare 200 självmordsbombare i Storbritannien, upp-
ger the Sun. 50 av dessa är redo att slå till redan nu. 

(Expressen 2005-07-13.)

– Om de inte grips snart kommer det att smälla någon annanstans i 
Europa, säger Jan Hjärpe, professor i islamologi vid Lunds universitet. 
– Jag har en känsla av att Danmark står på tur och att det händer något 
mer i Storbritannien. Därmed inte sagt att det händer omedelbart – 
det är bättre att vänta tills folk känner sig trygga igen.

(Expressen 2005-07-09.)
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Trovärdighet skapas genom den expertposition och de samhällsinstitutioner 
som knyts till de talande subjekten. I dessa exempel träder tre expertpositio-
ner fram, ‘terrorexperten’, ‘forskaren/islamologen’ samt ‘premiärministern’. 
De två förstnämnda tillskrivs trovärdighet i sina positioner som sakkunniga. 
‘Premiärministern’ stärker tillförlitligheten genom sin position som ansvarig 
för nationen och som representant för ‘folket’. Den här typen av referenser 
till eliter upprepas genomgående i flertalet av de journalistiska texter som 
kategoriserats under denna tematik. Tidningsmaterialet där expertisen fram-
träder knyter dessutom ofta an till föreställningar om rädsla.

Talet om rädsla inför framtida risker och hot är ett framträdande inslag i 
samtida kulturer, vilket har diskuterats i studier om risksamhället (Beck 2000; 
Furedi 2006; Tudor 2003). I mediala diskurser om terrorism är rädsla och 
omskrivningar av rädsla, till exempel hot, skräck och terror, också centrala 
teman (Stenvall 2007). När det gäller studier av journalistiskt material som 
berör brottslighet och rädsla är Policing the crisis ett exempel (Hall et al. 1978). 
Den sistnämnda studien visar hur bland annat medierapportering om brotts-
lighet inte bara kom att bidra till konstruktioner av rädsla och panik utan 
också hur mediala konstruktioner kunde länkas samman med en mer allmän 
samhällelig oro som kom att motverkas med repressiva statliga interventioner 
för att förhindra våldsbrott under 1970- och 80-talet i Storbritannien (Hall 
et al. 1978).

Även i tidningarnas berättelser är rädsla ett centralt tema. Furedi (2006) 
skriver att den rädsla som knyts till olika former av samhällsrisker har kommit 
att få sin hemvist i det imaginära. Riskbedömning handlar inte främst om att 
undersöka sannolikheten för en viss risk utan snarare om att föreställa sig det 
»värsta tänkbara scenariot« (Furedi 2006:xi). Den typen av journalistiska be-
rättelser förekommer i mitt material. Exempelvis tecknas bilder av att Sverige 
och Stockholm utgör en potentiell plats för framtida terroristdåd. Experten 
spelar en betydande roll i den berättelsen.

Så lätt slår de till här – Stockholms tunnelbana obevakad spärrvak-
terna ombads hålla koll. Här kan vem som helst gå in med en bomb. 
Trots Göran Perssons löfte om höjd säkerhet vid tunnelbanestatio-
nerna i Stockholm var plattformarna igår obevakade. […] – Saker 
och ting kan hända, att utesluta något sådant är inte trovärdigt, sä-
ger Johan Hedenfalk (säkerhetschef på SL, min kommentar). Risken 
för att Stockholms kollektivtrafik ska utsättas för ett liknande attentat 
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bedömer han just nu som minimal. Däremot finns resurser om lä-
get skulle bli skarpt. [...] Vid vältrafikerade T-centralen i Stockholm 
märktes inte den riktade vakt- och polisbevakningen av. Jan Stahre, 
spärrexpeditör, såg inte en enda polis på hela gårdagen. – Det är svårt 
att garantera någon form av säkerhet. Att gå in med en bomb är inga 
större problem, säger han. 

(Aftonbladet 2005-07-08.)

I exemplet används en emotionell berättarstrategi som indirekt positionerar 
läsarna som subjekt där de förutsätts kunna bli utsatta för fara. Texten kopp-
lar samman attacken i Londons tunnelbana med avsaknad av övervakning i 
Stockholms tunnelbana. Den vardagliga platsen där många människor rör sig 
görs till en identifikationspunkt för den tilltänkta läsaren. Texten innehåller 
visserligen en viss grad av ambivalens, som uttrycks genom utsagan »Risken för 

att Stockholms kollektivtrafik ska utsättas för ett liknande attentat bedömer han just nu 
som minimal«. Trots det kvarstår ett känslomässigt tilltal och därmed framstår 
rädslan som övergripande. Teckenkombinationerna »Här kan vem som helst gå 
in med en bomb [...] i Stockholm var plattformarna igår obevakade« och »Det är svårt 
att garantera någon form av säkerhet« blir delar av en teckenkedja som främjar 
betydelser av oro – det kan hända ‘oss’ också, trots dåvarande statsminister 
Göran Perssons lugnande besked om »höjd säkerhet«.

I ett annat exempel träder terroristattentaten i London in i en ny kontext, 
den svenska skolan.

Även svenska män lockas av religiöst grundad terrorism. På Tensta 
gymnasium blir eleverna alltmer radikala i sin tolkning av islam. – Det 
känns inte främmande att något liknande det i London skulle hända i 
Sverige, säger Gunilla Hallberg, lärare i samhällsvetenskap. 

(Dagens Nyheter 2005-07-14.)

Trovärdigheten i utsagan om att potentiell terrorism verkar och frodas i 
svenska skolor befästs även här genom den expertkunskap som tillskrivs det 
talande subjektet. Hon kan antas ha kännedom om det allvarliga tillståndet 
genom hennes yrkeserfarenhet och framstår därigenom som en legitim källa 
till kunskap.

Gemensamt för dessa exempel är att våldet och händelserna förflyttas både 
i tid och rum, från dåtid till framtid och från London till Sverige. Den ty-
pen av artikulation, som är vanlig inom nyhetsjournalistik, omstrukturerar 
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händelsernas betydelser eftersom attentaten på ett imaginärt plan kommer 
närmare läsarna. En tänkbar konsekvens är att representationer som följer ett 
sådant mönster positionerar läsaren i en situation där hon lättare kan föreställa 
sig att det som representeras verkligen kan hända henne själv (jfr. Chouliaraki 
2006:20).

Förutom berättelser om tänkbara terrordåd i Sverige, markeras att bered-
skapen höjts i flera andra europeiska länder. Det var ett återkommande inslag 
i många av artiklarna. Textutdraget nedan utgör ett tydligt exempel.

Timmarna efter attentatet mot London pekade terroristerna ut vilka 
länder som står på tur nästa gång. Danmark och Italien. […] Beredskap 
i hela Europa. Även i Frankrike, Tyskland, Spanien, Holland, Polen, 
Ryssland, Portugal, Cypern och Tjeckien skärptes säkerheten kring 
flygplatser, kraftverk, tågnäten och vid brittiska institutioner. 

(Aftonbladet 2005-07-08.)

Genom att olika europeiska länder radas upp på det här sättet befästs före-
ställningar om händelsernas allvarliga konsekvenser och att andra länder tar 
händelsen på allvar. En läsning av den här typen av textkonstruktion är att de 
underbygger föreställningar om att alla kan drabbas och att terrorister kan slå 
till var som helst och när som helst i Europa. 

I exemplet nedan är det inte ‘experten’ som utgör det nav kring vilket 
trovärdighet skapas utan istället kan läsaren ta del av en journalistisk röst som 
beskriver och reflekterar över de dramatiska händelserna.

Bild 6: Tunnelbana. (Aftonbladets webbplats 2005-07-28) Foto ABC News.
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Det är bilden av ett monsters verk. På en bråkdels sekund har hans 
bomb förintat allt. Bilderna inifrån dödsvagnen under Russell Square 
chockar England. I natt kom bilderna som återigen sätter skräck i 
England. Förvridna stålbalkar. Ett sönderbrutet tak. Golvet uppfläkt. 
Det får en att tänka på en förskräckande flygplanskrasch, men var 
ingen olycka utan ett noggrant planerat massmord.

(Aftonbladet 2005-07-28.) 

Både den journalistiska rösten och bilden fungerar som ett sanningsvittne. 
Man kan säga att berättandet tar formen av det som Chouliaraki (2006:76) 
kallar för »perceptionell realism«, vilket innebär en berättarstrategi där det 
råder hög grad av likhet mellan det som avbildas och det en publik får ta del 
av textmässigt. Samtidigt får det journalistiska berättandet en tydlig känslo-
mässig ton; »Det är bilden av ett monsters verk«, »chockar England« och »sätter 
skräck i England«. En läsning av denna typ av kombinerande berättarstrategi, 
där både oroskänslor och realism utgör viktiga element, är att upplevelsen 
av rädsla kan bli direkt och nära, även om läsaren själv befinner sig på tryggt 
avstånd. Trovärdigheten och den potentiella attraktionskraften i bild och text 
närs både av bildens explicita tilltal och av textens mer känslomässiga tilltal 
(Barthes 1977; Chouliaraki 2006). Representationsformen har också vissa 
voyeuristiska drag där bildens objekt kan granskas och undersökas utan att 
betraktaren själv behöver utsätta sig för fara (jfr. Hirdman 2001:51; Fowler 
2001:53-54). 

Ett annat exempel på hur tidningarna 
använder sig av visuellt material som för-
stärker känslan av rädsla är bilden till hö-
ger som avbildar en av de bomber som 
enligt tidningarna hittades efter »7/7 
bombningarna«. Bildtypen har likheter 
med de övervakningsbilder som i andra 
sammanhang användes för att visualisera 
gärningsmännen. 

Bild 7: Spikbomb.
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Att den förefaller utgöra någon form av röntgenbild medför att en hög grad av 
visuell modalitet kan tillskrivas den (jfr. Kress & van Leeuwen 1996). Bildens 
trovärdighet uppbärs inte av att den har särskilt hög fotografisk kvalité utan 
snarare att den kan placeras i en vetenskaplig bildtradition. Bildens trovärdig-
het får således kraft genom dess intertextuella relation till andra bilder hem-
mahörande i en vetenskaplig domän (jfr. Hall 1997:232). 

Spikbomber skulle döda hundratals. ”Dödens flaska” Terroristerna 
hade 16 sådana här flaskor i sin bil. Om bomberna hade exploderat 
hade det kunnat orsaka stor förödelse och ge betydligt fler dödsoffer 
än vid attentaten 7 juli. 

(Aftonbladet 2005-07-28.)

I bildtexten benämns objektet på bilden som »dödens flaska«, vilket kan läsas 
som en parallell till den innan-döden-tematik som nämns i föregående kapi-
tel. En skillnad är att representationen här rymmer en berättelse som väcker 
tankar kring framtiden där döden kunde ha varit än mer utbredd, snarare än 
en förhoppning om att döden kunde ha undvikits (jfr. Zelizer 2002). 

Samtidigt som bilden bär trovärdighetsmarkörer kopplade till autenticitet 
och sanning tillför textens budskap en dimension av overklighet till bilden: 

Det kan se ut som ett fantasivapen skapat för en skräckfilm, men förö-
delsen skulle bli total om de sprängdes i en folkmassa, säger vapenex-
perten Andy Oppenheimer till tidningen the Sun. 

(Aftonbladet 2005-07-28.)

Texten kopplar alltså inte bara samman bilden med händelserna den 7 juli 
utan med någonting annat mindre verkligt: fiktion, fantasi och skräckfilm. 
Kanske kan man läsa representationen som uttryck för hyperrealism. De repre-
senterade händelserna har delvis ersatts med fiktion och en effekt kan bli att 
trovärdighet och rädsla paradoxalt nog förstärks (jfr. Baudrillard 2005:146).

Som jag har visat i flera exempel använder tidningarna ‘experten’ för att 
skänka trovärdighet åt berättelser om rädsla inför framtiden. Man kan anta att 
medier anspelar på den tilltänkta läsarens känslor för att väcka intresse, närhet 
och dramatik till de berättelser de saluför. Detta utgör traditionella kriterier 
för nyhetsutformning (Hvitfeldt 1985; Allan 1999). En tänkbar sidoeffekt 
av dessa journalistiska konventioner är emellertid att representationer som 
följer detta mönster samtidigt skapar legitimitet åt de kontrollåtgärder som 
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tidningarna också skriver om. Att rädsla inför framtida terrordåd framstår 
som ett trovärdigt scenario tycks utgöra en förutsättning som underlättar för 
att skapa begriplighet åt de övervakningsmekanismer som ska skydda samhäl-
let. Den förmodade rädslan fungerar till följd därav som en identifikations-
punkt för den tänkta läsaren, som en markör för rädslans samhörighet (jfr. Beck 
2000:69).

Den nya övervakningen
Införandet av ny ökad övervakning för att undvika framtida terrorism är ett 
tema som upprepas i tidningarna. När övervakning och kontroll och därmed 
disciplinering av människor misslyckas, som ju kan sägas ha varit fallet med 
»Londonbomberna«, används attentaten som bevis för att ytterligare över-
vakning är nödvändig. Nyhetsberättelser om ökad övervakning innefattar 
både representationer av befintlig övervakningsteknik samt förslag från poli-
tiker och experter på hur övervakning kan intensifieras och användas på nya 
sätt för att bringa ordning i ett hotat samhälle. 

Det är i talet om framtiden som handlingsplaner både begripliggörs och 
strävar efter att vinna legitimitet. Dagens Nyheters ledare träder här in som opi-
nionsbildare och resonerar kring vad som kan anses vara legitimt och ratio-
nellt när det kommer till att förbättra skyddet mot terroristhot.

Dådet i London tycks nu ha öppnat vägen för att lösa den segdragna 
frågan om grönt ljus för ett samarbete mellan polis och militär i terro-
ristbekämpningen. […] Även om experterna har rätt i att Stockholm 
inte är det mest sannolika terroristmålet så är det bättre att förbereda 
sig för det oväntade än att planera för det förväntade. Oväntade kriser 
händer alltid, förväntade aldrig enligt plan. 

(Dagens Nyheter, ledare 2005-07-09.)

Attentaten i London konstrueras som den orsak som motiverar förändrade 
planer inför framtiden. I det här fallet framstår samarbetet mellan polis och 
militär som en ny(gammal) typ av kontrollåtgärd. I texten ställs presumtiva 
offer för terrorism (samhället) inför två valmöjligheter: antingen att inta en 
passiv hållning inför framtida terrordåd eller agera på förhand gentemot en 
okänd framtida risk. Båda valmöjligheterna följer rädslans logik inför det 
oväntade. I sina analyser av risksamhället betonar Ulrich Beck (2000) just 
denna dubbelhet i konstruktioner av risk. Antingen är risker ‘reella’ eller 
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‘icke-reella’, och han menar att det tycks råda en slagsida åt de fiktiva, icke-
verkliga riskerna ingen ens känner till idag (Beck 2000:48). Det kan leda till 
att beslutsfattare agerar och planerar för att mildra framtida och ännu icke 
existerande risker och hot, utan att nödvändigtvis diskutera vilka eventuella 
negativa bieffekter dessa planer för framtiden kan tänkas få. 

Uttalanden om framtiden tillhör »den politiska genren« och är främst på-
taglig i säkerhetspolitiska sammanhang (Dunimre 2007). Det kan röra sig om 
politiska debatter, politiska dokument, handlingsplaner och så vidare men 
också hur en politisk diskurs samverkar med en nyhetsdiskurs. I materialet 
manifesteras den här typen av framtidsberättelser i hög grad genom politikers 
uttalanden. Kristdemokraternas Göran Hägglund talar i Dagens Nyheter om de 
oundvikliga förändringar som måste genomföras: 

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund kallade terrordåden 
”chockerande och avskyvärda”. – Nu måste vi göra det vi egentligen 
inte vill, nämligen höja beredskapen i vårt öppna samhälle, skärpa sä-
kerheten och bevakningen. 

(Dagens Nyheter 2005-07-08.) 

När nyhetsmedier representerar politikern som handlingskraftig och beslut-
sam, utgör representationen samtidigt en form av maktmekanism som tycks 
syfta till att motverka den politiska instabilitet som uppkommit. I textex-
emplet är det föreställningar om hotet mot »vårt öppna samhälle« som mo-
tiverar den utökade övervakning som föreslås. En läsning av uttalanden av 
den här typen är att de lindrar känslan av politikernas brist på kontroll. Det 
blir ett sätt att artikulera hur aktörer som verkar inom det så kallade kriget 
mot terrorismen inte framstår som handlingsförlamade och oförberedda inför 
oväntade kriser. 

En parallell till detta fenomen beskrivs i en studie av amerikanska säker-
hetspolitiska dokument och politiska tal från åren 2002 och 2003 (Dunmire 
2007). I den framgår att den amerikanska administrationen talade med en 
retorik och inom en diskurs som betonade det oundvikliga att med inva-
sion och våld skydda sig inför framtida hot. Enligt samma studie handlade 
det i stor utsträckning om att den amerikanska administrationen fann orsa-
ker (»11/9-bombningarna« och påstådda »massförstörelsevapen« i Irak) att 
legitimera det som tidigare hade varit en del av en begränsad konservativ 
och högerpolitisk diskurs. Den diskursen blev istället en utbredd och mer all-
män publik diskurs som fick sin spridning i stor utsträckning via massmedier 
(Dunmire 2007:31).
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Exemplet nedan illustrerar vidare hur konstruktioner av relationer mellan 
övervakning och svenska politiker tar form under den så kallade politiker-
veckan i Almedalen sommaren 2005.

– Militären måste kunna hjälpa polisen vid terrorhot och terrordåd i 
Sverige. Brandväggen som sattes upp sedan militär öppnade eld mot 
demonstranter i Ådalen 1931 måste rivas, säger Lars Leijonborg. […] 
På folkpartiets kravlista står också att polisen ska ha möjlighet att bug-
ga och infiltrera. […] Fredrik Reinfeldt vill att det på längre sikt ska 
bli lättare för polisen att få använda militärt materiel, som helikoptrar 
att transportera nationella insatsstyrkan med. 

(Dagens Nyheter 2005-07-08.)

Politikerns uttalande om förändrade säkerhetsstrategier rörande samarbete 
mellan »militären« och »polisen« samt utökade möjligheter till att »bugga« och 
»infiltrera« relateras till föreställningar om rädsla inför ett ännu icke realiserat 
hot. De förändringar som föreslås artikuleras språkligt tvingande med fraser-
na »måste kunna hjälpa« samt »måste rivas«, vilket ramar in den politiska viljan 
som någonting ofrånkomligt. Den underförstådda betydelsen tycks vara att 
om inte staten agerar i riktning av förhöjd kontroll kan även Sverige komma 
att drabbas i framtiden.

I ett annat exempel länkas dåden i London samman med ökad övervakning 
i gymnasieskolan där ledande skolpolitiker framför nya övervakningsförslag. 

Gymnasieskolorna bör samarbeta med Säpo. Det anser folkpartiet. – 
Lärarna ska rapportera om religiös extremism, säger partiets skolpo-
litiske talesman Jan Björklund. […] Genom skolan kan man upptäcka 
inspirationskällor till religiös extremism.

(Dagens Nyheter 2005-07-15.)

Svenska lärare föreslås få en ny funktion som övervakningsverktyg för staten 
genom att de ska »samarbeta med Säpo« och »rapportera om religiös extremism«. Då 
kan det framtida hotet »upptäckas«. Relationer mellan ny övervakning och po-
litik representeras inte bara som någonting gällande en svensk kontext, utan 
förslag om ökad övervakning framträder även i hög grad som ett omfattande 
europeiskt projekt.

– Terrorismen knackar på Italiens dörr, sade Italiens inrikesminister 
Giuseppe Pisanu i går. […] Italien är ett land på helspänn efter ter-
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rorattacken i London. Under en parlamentsdebatt i går uppmanade 
inrikesministern parlamentet att skärpa säkerhetslagar och förbättra 
gränskontroller. Europeisk polis måste också förbättra övervakningen 
av Internet och mobilsamtal, sade Pisanu. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-13.)

I detta exempel utgör Italiens inrikesminister det talande subjektet. Det som 
legitimerar talet om ökad övervakning är metaforen om det utanförliggande 
hotet som »knackar på Italiens dörr«. Nationen konstrueras som en homogen 
entitet »på helspänn« där inrikesministern representerar ‘folkets’ oro. Det gör 
kravet på förbättring av den europeiska övervakningen begriplig i denna kon-
text. 

Textutdraget nedan skriver fram den brittiska regeringens vilja att möta 
hotet från en framtida fiende genom intensifierad övervakning.

Storbritanniens regering vill skapa ett globalt register över misstänkta 
muslimska extremister. Det sade inrikesminister Charles Clarke på 
onsdagen. Det ska räcka med att ha uttryckt sympati med terrorism 
för att hamna i det nya registret. […] I databasen, som är tänkt att 
vara världsomfattande, ska så kallat oacceptabelt beteende registre-
ras. […] Personer som hamnar i registret riskerar att bli utvisade ur 
Storbritannien och de som lever i en annan del av världen kan komma 
att nekas inträde i landet. 

(Dagens Nyheter 2005-07-21.)

Här artikuleras relationen mellan övervakning och politik på ett sätt där 
övervakningsstrategier får en modifierad betydelse. Det strategiska arbetet 
att upprätta ett »globalt register« för att underlätta utvisning av personer som 
misstänks ha samröre med terroristorganisationer skapar betydelser av över-
vakning som länkas samman med bristande rättssäkerhet snarare än med sä-
kerhet. Representationer av den nya övervakningen kan förklaras som en del 
i en fiendekonstruktion som tycks utgöra en sorts avspegling av regeringens 
egna framtidsvisioner. En läsning av det övervakningsförslag som föreslås är 
att det leder bort från grundläggande demokratiska ideal som upplevs hotade 
av terrorism. Den politiska handlingskraft som artikuleras i form av åsikts-
registrering och kontroll av nationsgränser kan uppfattas som inskränkande 
av de demokratiska fri- och rättigheter som Storbritanniens regering i andra 
sammanhang kan antas vilja skydda. Den här typen av ambivalenta förhåll-
ningssätt till relationen mellan övervakning och frihet/demokrati är utmär-
kande för diskurser om kriget mot terrorismen (jfr. Žižek 2004:40). 
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I en artikel i Svenska Dagbladet, som beskriver fransk säkerhetspolitik efter 
attackerna i London, representeras ny övervakning inom samma betydelse-
ramar. 

För närvarande finns 20 000 övervakningskameror i Frankrike medan 
Storbritannien har nära fyra miljoner. Det har uppgetts att en london-
bo i genomsnitt filmas 300 gånger om dagen. Inrikesminister Sarkozys 
mål är att Frankrike snart ska kunna mäta sig med britterna på det 
planet. […]Parispolisens ansvarige för kameraövervakningen har till 
tidningen Le Monde sagt att den är ytterst nyttig för att kunna följa 
intressanta händelser eller olyckor eller övervaka besök av viktiga per-
sonligheter. […] – Det är nödvändigt att samla så mycket information 
som möjligt och så brett som möjligt om grupper, individer och plat-
ser. I intervjun hotade inrikesministern också med att upphäva med-
borgarskapet för franska imamer som uttalar våldsamma eller funda-
mentalistiska uppfattningar. Han tänker också systematiskt deportera 
dem som inte är fransmän eller respekterar franska värden.

(Svenska Dagbladet 2005-08-22.)

Den nya övervakningen framställs som en nödvändig teknik för att skapa ett 
utrymme som skiljer ut de som avviker från normen. Den betydelse som till-
skrivs övervakning följer en panoptisk maktlogik där upprättande av ett analy-
tiskt rum är centralt. Panoptisk maktorganisering innebär att be stämda plat-
ser definieras, inte bara för att bevaka och avbryta farlig kommunikation utan 
för att skapa nyttiga utrymmen. Det utgör grunden för skapandet av avvika-
ren (Foucault 2001/1974:233). Att »den är ytterst nyttig«, vittnar Parispolisens 
kameraexpert om. De miljontals nya övervakningskameror som efterfrågas 
beskrivs som en möjlighet för den franska staten att överblicka och organisera 
det analytiska rum man vill skapa: »– Det är nödvändigt att samla så mycket infor-
mation som möjligt och så brett som möjligt om grupper, individer och platser«. 

Den nya övervakningens betydelse får mening genom att relateras till 
Storbritanniens mer utbredda övervakningssystem: »Sarkozys mål är att 
Frankrike snart ska kunna mäta sig med britterna på det planet«. Den får också 
betydelse genom att relateras till de grupper som beskrivs som avvikande 
och hotfulla. De grupper som gör övervakningen begriplig i texten beskrivs 
i termer av: »franska imamer som uttalar våldsamma eller fundamentalistiska upp-
fattningar« samt »de som inte är fransmän eller respekterar franska värden«. När 
kunskaper kring dessa är insamlade genom olika former av övervakningstek-
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niker kan de som inte uppfyller normerna »systematiskt deporteras«. De sätt 
övervakningens betydelse artikuleras gör således övervakning tydligt länkad 
till disciplin och en vilja att veta.

Frankrikes regering framträder även i andra exempel som förespråkare för 
ökad övervakning.

Kraftigt ökat videofilmande av offentliga platser, transporter och om-
råden nära moskéer. Skärpt övervakning av Internetkaféer, mobilte-
lefonsamtal och utlandsresor till länder som bedöms tillhöra ”risk-
zonen”. Det är några av inslagen i den franska regeringens försök att 
förhindra terroristdåd. […] – Jag vill lyssna på allt och om möjligt 
veta allt, sade inrikesminister Nicolas Sarkozy när han presenterade 
programmet för terrorismbekämpning. 

(Svenska Dagbladet 2005-10-27.)

Här konstrueras en bild av Frankrikes dåvarande inrikesminister där hans 
önskningar närmast framstår som ett begär efter maktfullkomlighet. Den vilja 
till utökad och total övervakning som binds vid ‘politikern’ – »Jag vill lyssna på 
allt och om möjligt veta allt, sade inrikesminister Nicolas Sarkozy« – blir ett uttryck 
för relationen mellan övervakning och makt/kunskap. De nya teknikerna för 
övervakning i form elektronisk bevakning av Internet, mobiltelefonavlyss-
ning och bevakningskameror möjliggör att man skapar analytiska rum där nya 
kunskaper om avvikande grupper automatiskt och fortlöpande kan insamlas 
samtidigt som maktens verkningar kan mångfaldigas. Det utgör ett talande 
exempel på den »epistemologiska frigörelse« som Foucault menar kännetecknar 
panoptisk makt (Foucault 2001/1974:262).

I medieberättelser om den utökade övervakningen utgör terrorism en 
rubbning i den sociala ordningen som »nu öppnat vägen« för att legitimera 
det som tidigare kan antas ha framstått som oacceptabla, eller åtminstone ex-
trema, publika politiska förslag i en demokrati, till exempel ökad avlyssning 
eller samarbete mellan polis och militär som ett led i att upprätta kontroll i 
samhället. Representationerna av den nya övervakningen uttrycker en önskan 
om en återgång till gamla tiders samarbete mellan polis och militär och en 
avlyssningsiver som kan föra tankarna tillbaka till bland annat kalla krigets 
dagar.

Hotet mot ‘det öppna samhället’ har kommit att bli ett standardargument i 
både politiska och mediala diskurser för att legitimera egentligen alla former 
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av »anti-terrorpolitik« efter den 11 september 2001, menar Dunmire (2007). 
Det är också tydligt i det här mediematerialet. Tidningarnas berättelser gör 
att hotet mot det öppna samhället inte bara kan läsas som ett verkligt och kon-
kret hot från fundamentalistiska terrorister, utan samtidigt blir det mediala 
talet om ökad övervakning ett sätt, som Slavoj Žižek uttrycker det, att »täcka 
över inkonsekvenserna i vårt eget ideologiska system« (Žižek 2001:58). Det fram-
tida hotet artikuleras i mediematerialet på så sätt att det tycks utgöra det ex-
terna element som tvingar västvärlden att agera i vissa bestämda och till synes 
oundvikliga riktningar. Det här betyder inte materialet entydigt förespråkade 
en intensifiering av övervakningen. Ett relativt vanligt inslag i samma diskurs 
var motberättelser om övervakningens negativa konsekvenser. Det diskuteras 
vidare i kapitel 5. 

En effektiv teknik
En delvis annan betydelse som tidningarna fäster vid övervakningspraktiker 
är att de beskrivs i termer av effektivitet. Under samma tid som terrordåden 
i London utgjorde ett aktuellt nyhetsstoff börjar nya övervakningsförslag från 
den svenska socialdemokratiska regeringen att dyka upp i de etablerade ny-
hetsmedierna. Förslaget nedan berör utökad signalspaning.

Regeringen vill att Försvarets radioanstalt; FRA, som redan lyssnar av 
olika former av radiotrafik, också ska få avlyssna all tele- och dator-
kommunikation som går via kabel till och från Sverige. […] – Med det 
sättet vi jobbar idag kan man inte få till en effektiv underrättelseverk-
samhet.  – Vi måste se till att vi kan lyssna på kabel, säger försvarsmi-
nister Leni Björklund till Ekot.

(Dagens Nyheter 2005-07-14.)

Den framtida övervakningen tillskrivs här betydelse genom att den framstår 
som mer effektiv än den befintliga övervakningen. Det påstådda behovet av 
en mer effektiv bevakning ges trovärdighet och tyngd genom talarens posi-
tion som försvarsminister och övervakningens legitimitet tycks vila på dess 
påstådda effektivitet. 

Ett annat förslag som ges utrymme i tidningarna berör den svenske justitie-
ministerns idéer om utökad övervakning:

EU skyndar på antiterrorplan. […] Högst prioriterat är det svensk-
brittiska förslaget om att lagra data från sms, e-post och mobiltele-
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fonsamtal. […] Tanken är att telefon- och Internetoperatörer i alla 
EU-länder ska vara tvungna att lagra data i minst ett år. […] Ibland 
annat Sverige och Storbritannien har polisen kunnat lösa flera grova 
brott tack vare att mobiloperatörer sparar sådan data i flera månader 
för att kunna fakturera kunderna. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-13.)

De tecken som gör förslaget rimligt är »antiterrorplan« samt vetskapen om 
att tekniken bidragit till att »lösa flera grova brott«. Dessa tecken påvisar hur 
representanter för både den svenska och brittiska staten agerar på EU-nivå 
för att rationalisera brottsbekämpning. I den meningen görs tekniken som 
föreslås också effektiv.

Att London redan utgjorde en plats för omfattande kameraövervakning 
beskrivs på följande sätt i en nyhetsartikel om jakten på gärningsmännen som 
publicerades i Expressen ett par dagar efter attentaten. 

Varje rörelse i Londons tunnelbana dokumenteras av runt 10 000 
övervakningskameror. Via ett höghastighetsnätverk lagras bilderna i 
olika digitala arkiv. Systemet, som tillhör de mest sofistikerade i värl-
den, delas av tre organisationer - Londons tunnelbana, polisen och 
underrättelsetjänsten - och har under ett par år kostat mer än 15 mil-
jarder kronor att bygga. [...] Fullt utbyggt har systemet kapacitet för 
250 000 kameror, bara i tunnelbanan.

(Expressen 2005-07-09.)

Här betonas övervakningens högteknologiska aspekter genom att övervak-
ningens betydelse knyts samman av teckenkedjan »höghastighetsnätverk«, »digi-
tala arkiv«, »mest sofistikerade i världen« samt »systemet har kapacitet för 250 000 
kameror«. Systemet beskrivs som integrerat i tre organisationer: tunnelbana, 
polis och underrättelsetjänst, vilket också gör att det framstår som effektivt. 
Övervakningens betydelse begripliggörs genom att implicit ställas i relation 
till andra mindre sofistikerade övervakningssystem. En liknande betydelse-
konstruktion återfinns i Dagens Nyheter. 

Storbritannien planerar något som kallas den största brottsbekämpan-
de innovationen sedan DNA-tekniken infördes. Varenda en av de mil-
jontals bilresor som görs varje dag ska kameraövervakas, registreras 
och lagras i en särskild databas hos polisen. Det nätverk av övervak-
ningskameror som redan finns i Storbritannien ska byggas ut, kame-
rorna ska länkas samman och förses med möjlighet att med exakthet 
avläsa olika fordons nummerplåtar. 

(Dagens Nyheter 2005-12-23.)
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Nya, ”intelligenta” övervakningskameror är också under utveckling, 
som automatiskt varnar när någon passagerare beter sig avvikande. 

(Dagens Nyheter 2005-11-15.)

Övervakning beskrivs i termer av ny teknisk utveckling som möjliggör att 
dess precision kan förfinas. Orden »intelligenta«, »innovation«, »DNA-teknik« 
samt »databas« används på ett sätt som placerar övervakningen i en teknisk 
kontext. Övervakningens betydelse ligger i framtiden genom att den är »un-
der utveckling«, kan »byggas ut« och »länkas samman« för att bli automatiserad 
och mer exakt. Likt Jeremy Benthams dröm om idealfängelset ligger den nya 
tekniken till grund för en makt som är tänkt att fungera automatiskt (Foucault 
2001/1974:235). 

Representationer som betonar övervakningens automatisering upprepas 
även i andra gestaltningar av tekniken.

Scotland Yard har hela London under bevakning. 500 000 kameror fil-
mar vad som händer i London varje dag. […] Bilder från det avance-
rade bevakningssystemet CCTV är nu polisens främsta vapen i jakten 
på terroristerna. […] Det är ett enormt arbete som väntar. Tekniken 
hjälper dock till. Upplösningen i kamerorna är så hög att det utan 
problem går att känna igen en person som fastnat på bild. […] Vissa 
kameror har utrustats med den högteknologiska mjukvaran IPS […]. 
Mjukvaran har inregistrerat ett normaltillstånd hur det ska vara på 
och omkring tunnelbanan. Om avvikande beteende förekommer, […] 
larmar systemet automatiskt och operatörerna kan snabbt lokalisera 
avvikelsen och kontakta polisen.

(Svenska Dagbladet 2005-07-11.)

I bilden ser läsaren hur operatörer från Scotland Yard bevakar Londons gator 
med hjälp av bilder från övervakningskameror. »Scottland Yard« kan betrak-
tas som en intertextuell markör för effektivitet inom brottsbekämpning som 
många kan antas känna till från tidigare medieanvändning. Övervakningen fylls 
med ett innehåll genom att dess betydelse beskrivs i termer av högteknologi. 
I texten konstrueras övervakning som ett slags digitaliserat »panopticon« som 
automatiskt ska upptäcka de anomalier som bryter av mot ett inregistrerat 
»normaltillstånd«.

I ett annat exempel kan läsaren följa en av arkitekterna bakom övervak-
ningssystemen:

Bilderna från banden är ett av polisens viktigaste bevis i jakten på 
bombmännen. DN träffar utvecklaren, forskaren Sergio Velatin på 
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Kingstonuniversitetet utanför London. […] Han har utvecklat mjuk-
varan till övervakningssystemet som ger polisen möjlighet att zooma 
in vissa delar av en bild och dessutom se det tidigare händelseförlop-
pet. – Det betyder att man kan granska en väska eller ett paket som 
lämnats kvar på mycket nära håll, säger Sergio Velastin. Systemet finns 
i Londons, Bryssels och Paris tunnelbanor. En fördel är att en person 
kan övervaka ett 50-tal kameror samtidigt. Det gör systemet billigare 
än dess föregångare. 

(Dagens Nyheter 2005-07-13.)

»Utvecklaren« och »forskaren« utgör tecken som fungerar som markörer för 
effektivitet och framsteg. De sätt övervakningens betydelser artikuleras gör 
den mer tekniskt avancerad än tidigare tekniker: den »ger polisen möjlighet 
att zooma in« och den gör så att  »man kan granska […] på mycket nära håll«. 
Struktureringen av textens tecken jämställer övervakning med kunskapsal-
string och en effektivitet som gör den nyttigare, mer exakt och billigare än 
tidigare övervakningstekniker.

I materialet förekommer också artiklar som skriver fram övervakningens 
bristande effektivitet. I en artikel i Svenska Dagbladet representeras den svens-
ka tekniken på följande sätt:

Bild 8. Krav på ny övervakningsteknik.
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Dålig kvalitet från övervakningsfilmer gör det svårt för polisen att an-
vända dem i sitt jobb. Nu hoppas de på att ny teknik ska ge bättre bil-
der. Bilden från ett övervakningsrum. […] I den brittiska polisens jakt 
på de misstänkta terroristerna spelar bilder från övervakningskame-
ror en avgörande roll. I Sverige skulle det vara svårare – trots att fler 
kameror placeras ut både i affärer och i kollektivtrafiken. […] Men 
större framgång kräver bättre teknik […]. […] I en förstudie under-
söks även möjligheterna att installera särskilda identifieringsprogram. 
Dessa larmar automatiskt när en efterlyst person fastnar på bilden. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-28.)

Den nya övervakningen motiveras genom att den befintliga tekniken beskrivs 
som otillräcklig: »dålig kvalitet«, »ny teknik ska ge bättre bilder« samt »större 
framgång kräver bättre teknik«. Även i detta exempel betonas övervakningens 
automatisering som en väg till effektivitet. Den framtida tekniken ska med 
minimal mänsklig inblandning kunna identifiera ‘det kriminella subjektet’. De 
tekniker och strategier för övervakning som skrivs fram genom medierepre-
sentationer av politikers förslag och tekniska beskrivningar betonar övervak-
ningens automatisering och effektivitet när det gäller att identifiera oönskade 
subjekt och att hålla uppsikt över strategiska »riskzoner«. Genom ny övervak-
ning kan normaltillståndet återupprättas och bibehållas i framtiden. Det här 
är utmärkande för hur makten verkar i panoptiska system:

We are promised normalization and happiness through science and 
law. When they fail, this only justifies the need for more of the same.

(Dreyfus & Rainbow 1983:196.)

Den typ av tekniska beskrivningar av övervakning som exemplifierats i det här 
kapitlet kan betraktas som uttryck för en modernistisk diskurs. Ulrich Beck 
menar att moderna samhällen länge har karaktäriserats av att nya typer av 
teknologier kan implementeras som delar av ett moderniseringsprojekt, utan 
att några frågor behöver ställas om vilka sociala följder teknikerna får. De för-
modade framstegen som tekniken antas ska kunna generera rättfärdigar alla 
negativa bieffekter (Beck 2000:307). Den »elitdiskurs« om ökad övervakning 
som träder fram i materialet uttrycker inte heller några tänkbara bieffekter 
av de övervakningsförslag som representeras. ‘Förespråkarna’ betonar snarare 
övervakningens tekniska och strategiska nytta, istället för att till exempel ana-
lysera problemet med övervakning som en politisk fråga. Vad kan den nya 
övervakningen få för sociala konsekvenser?
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Kapitelsummering och diskussion

De medierepresentationer som här undersökts kan förstås i ljuset av ett utö-
kat säkerhetstänkande inför framtida risker och hot. Det panoptiska systemet 
har, med den 11 september 2001 som katalysator, det vill säga terrordåden i 
USA, kommit att utvidgas avsevärt när det gäller i vilken skala kontroll utö-
vas, även om både tekniker och idéer existerade innan händelserna inträffade 
i USA (Lyon 2003a).

I det här kapitlet framkom hur konstruktioner av trovärdighet och rädsla 
bidragit till att konstituera en nyhetsdiskurs om ökad övervakning. ‘Experten’ 
har vittnat om sannolikheten för framtida terroristdåd i Sverige och Europa. 
Dessa berättelser har byggt på en underliggande rädsla inför framtiden. Rädsla 
har befästs genom förflyttningar i tid och i rum, vilket också skapat närhet 
till berättelserna. Kombinationen av ‘expert’ och ‘rädsla’ tycks vara det som 
gör berättelser om framtida terroristdåd plausibla och därigenom görs också 
förslagen om ökad övervakning begripliga.

I materialet har politiska experter och andra experter framträtt som fö-
respråkare för kontrollåtgärder i form av ökad övervakning. Förslag om den 
nya övervakningen har tagit form av en panoptisk makt där övervakning ska 
fungera automatiskt och självreglerande (jfr. Foucault 2001/1974). När poli-
tiska experter eller andra experter ges medialt utrymme är det samtidigt ett 
uttryck för den synoptiska makten som verkar parallellt. Expertisen blir en 
sort medial symbol som skapar trovärdighet. Det innebär nödvändigtvis inte 
att när medier relaterar berättelser till eliten reproduceras en »dold agenda« 
som gynnar vissa politiska eller ekonomiska intressen, vilket Mathiesen fö-
reslår (1997:226). Däremot skänker det trovärdighet åt berättelserna. Däri 
ligger den synoptiska makten. 

Den nya övervakningen har också representerats i termer av effektivitet. I 
dessa berättelser betonas övervakningens nyttoeffekter utan att några tänkba-
ra negativa aspekter kommer fram. En tänkbar social följd av struktureringen 
av medieberättelserna är att de bidrar till att generera en position av osäkerhet 
för den tilltänkta läsaren. Osäkerhetspositionen kan betraktas som attraktiv 
för tidningarna genom att den tillför en spänningsdimension till berättandet. 
Den gör berättelserna säljande. En möjlig verkan är att osäkerhetspositionen 
också bidar till att legitimera användning av tekniker för säkerhet. Den »kultur 
av rädsla«, för att citera Furedi (2006), som konstituerats i mediernas berättel-
ser kan bli det som gör övervakningspraktiker legitima. Det i sin tur kan skapa 
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subjekt som är ovilliga att utsätta sig för risk och därmed görs de också mottag-
liga för ytterligare övervakning (jfr. Tudor 2003:246). Osäkerhetspositionen 
möjliggör att övervakningstekniker och övervakningsstrategier framstår som 
mer eller mindre oundvikliga i kampen mot till exempel terrorism. 

Representationer av politikerns förslag om ökad övervakning begränsar de 
valmöjligheter som står till buds när det gäller lösningar på hur samhällen ska 
möta och hantera terrorism. Att en vilja till ökad övervakning tycks vara en 
del av lösningen för ‘det öppna samhället’ har på ett manifest sätt artikule-
rats i delar av det här mediematerialet, även om det paradoxalt nog riskerar 
att begränsa den frihet som vill skyddas. I dessa fall kan tidningarna ses som 
en form av promotor för auktoritära idéströmningar som redan cirkulerar i 
samhället.1

Man kan också se representationer av den nya övervakningen som ett ut-
tryck för att frihet och disciplineringsmakt är två sidor av samma mynt och 
inte varandras motsatser. Rose (1999) menar att disciplinering alltid har varit 
ett bärande element i liberala frihetsideologier och andra moderniserings-
projekt. Kontrollen av människor har genom uppkomsten av samhällsinsti-
tutioner som skola, sjukvård, polisväsende, etc. möjliggjort den fria männis-
kans frihet (jrf. Rose 1999: Foucault 2001/1974:233). Exempelvis förklarar 
Sveriges försvarsminister Carl Bildt nödvändigheten av en utvidgad och lag-
reglerad övervakning i form av underrättelsetjänstens signalspaning enligt en 
sådan logik, den i medier så kallade FRA-lagen. 

Fri med FRA […] Att Sverige behöver en väl fungerande nationell un-
derrättelsetjänst borde vara en självklarhet för var och en som tänker 
efter. I grunden handlar det om vår självständighet.

(Carl Bildts blogg 2008-06-28.)2

Att frihet och självständighet uppkommer och garanteras genom en föränd-
rad statlig övervakning, förefaller vara logiken för den som talar inom denna 
diskurs. De strategier för ökad övervakning som uttrycks både i citatet ovan 
och i andra medietexter som analyserats i detta kapitel behöver således inte 
läsas som en paradox, utan i linje med samtida frihetsidéer. Övervakningen 
gör ‘oss’ fria.

1 Här vill jag betona att artiklarna som analyserats i många fall samtidigt innehåller kritik av de 
tekniker som beskrivs, till exempel när det gäller övervakningens hot mot ‘den personliga integri-
teten’.
2  http://carlbildt.wordpress.com/2008/06/28/fria-med-fra/
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En annan aspekt som kan lyftas fram är att de konstruktioner av övervak-
ning som tidningarna erbjuder sina läsare följer en paranoid logik, som är 
av annan typ än den som framkom i föregående kapitel. Då föreföll det pro-
blematiskt för medierna att avgöra vilka de Andra var, eftersom de såg ut, 
talade och betedde sig som ‘oss själva’. Det paranoida inslaget i dessa texter 
inbäddades i en diskurs där den medierade politiken kräver total kontroll över 
framtida hot som ingen rimligen kan veta någonting om (jfr. Žižek 2004:21). 
I representationer av framtida övervakning uttrycks föreställningar om fram-
tiden som om det egentligen rörde sig om dåtid, någonting givet som redan har 
ägt rum. Detta betyder inte att jag hävdar att samtida terrorism inte är att be-
trakta som ett säkerhetsproblem. Det är en självklarhet. Men en konsekvens 
kan bli att övervakningslösningar på framtida problem görs oundvikliga vilket 
försvårar begreppsliggörandet av alternativa framtidsscenarier. Berättelser 
om framtiden blir till självuppfyllande profetior, som Žižek uttrycker det 
(Žižek 2004:21). 

Givet de mediala artikulationer som uttryckts om framtida dåd blir över-
vakning och kontroll ett nödvändigt motmedel mot terrorism. En konsekvens 
att beakta är att mediala diskurser faktiskt inte bara reproducerar sociala hie-
rarkier, utan medier tycks också bidra till att skapa imaginära fiender, nödvän-
diga för att återupprätta en hotad normalitet. På det sättet är det relevant att 
resonera kring hur mediala representationer om hur ‘vi’ ska skydda oss genom 
övervakning, negativt kan tänkas påverka den politiska ordningen i våra sam-
hällen här och nu (jfr. Žižek 2004:25). 

Med det inte sagt att de betydelser som tillskrevs övervakning i det mate-
rial som undersöks entydigt hade den form och innehåll som beskrivits och 
analyserats här. Nästa kapitel berör en övervakningsdiskurs där människor re-
presenteras som offer i dubbel bemärkelse, både som offer för terrorism och 
som offer för ett övervakningssamhälle.
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kApItel 5 

offerbilder

Offerskap och övervakning

I ett historiskt perspektiv har bilder av förövare möjliggjort för medier och 
dess publiker att läsa om, samla kunskap och fascineras av ‘den kriminelle’ 
(Benedict 1992; Jermyn 2003). ‘Offret’ har haft en mer undanskymd plats. 
Inom journalistik har bilder av förövare och offer emellertid allt mer kommit 
att figurera sida vid sida. Förövaren är den som inte är som ‘vi’ medan offerbil-
der i högre utsträckning handlar om igenkänning. Mediala representationer av 
offer kan ses som en typ av panoptisk övervakningsmakt vars funktion inte är 
att skilja ut och korrigera avvikelse utan att hitta och identifiera normaliteten, 
det ‘vi’ kan identifiera oss med (Jermyn 2003). Att brottsoffer etablerats som 
en medial kategori kan bland annat förklaras med att diskurser kring brottsof-
fers rättigheter började formeras inom både kriminalpolitik och i medier på 
1970-talet och har sedan dess fått en mer framträdande position i samhället 
(jfr. Pollack 2001; Nilsson 2003). 

De övergripande frågor som ställs i det här kapitlet berör hur och vilka ty-
per av offerskap som konstrueras i tidningarna med utgångspunkt i mediernas 
normaliserande funktion. Kapitlet ställer också frågor om hur övervakning 
framträder som ett problem för samhället. Inledningsvis analyserar jag repre-
sentationer av offerskap utifrån ett perspektiv som länkar offerskap till medial 
konstruktion av normalitet. En annan aspekt som tas upp till diskussion berör 
hur offren själva blir aktiva medskapare till nyhetsberättandet genom att bistå 
både nyhetsmedierna och polisen med visuella bilder från brottsplatser. På så 
sätt träder det medierade offret in i en annan typ av övervakningsdiskurs där 
offret fungerar som »lagens förlängda arm« (Biressi & Nunn 2003). 
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Avslutningsvis belyser kapitlet hur tidningarna representerar människor 
som offer för den accelererade övervakning som pågår i kölvattnet efter »kri-
get mot terrorismen«. 

Det personifierade offret
I mediehändelser som »Londonbomberna« uppkommer snabbt personifierade 
berättelser om de offer som drabbats, särskilt om mediehändelsen kan tillskri-
vas kulturell eller geografisk närhet till dem som förväntas ta del av de jour-
nalistiska berättelserna (Allan 1999). I mediehändelser om katastrofer eller 
attentat där det »kulturella avståndet« anses vara längre är offren ofta osynliga 
eller anonymiserade (jfr. Hansen 2000). Personifiering är benämningen på en 
diskursiv konvention inom nyhetsjournalistik som kännetecknas av entydiga 
och individualiserade berättelser om olika skeenden (Allan 1999:62). När 
den journalistiska praktiken tar uttrycket av en personifierad berättarstil kan 
läsaren följa enskilda subjekt genom ett visst händelseförlopp eller ta del av 
deras personegenskaper. En förekommande kritik mot personifierade berät-
telser är att de tenderar att fungera som dimridå för andra skildringar av mer 
strukturell karaktär. 

Kari Andén-Papadopoulus (2000), som studerat nyhetsfotografier av 
Vietnamkriget, menar till exempel att nyhetsbilder av krigets civila offer var 
starkt individualiserade samtidigt som de dekontextualiserade och dehisto-
riserade händelserna genom att anspela på föreställningar om ett slags uni-
versella känslouttryck. På så sätt skymde bilderna politiska och strukturella 
implikationer av krigets verkningar (Andén-Papadopoulus 2000:85-86). Rent 
berättartekniskt kan personifiering vara ett sätt för medier att öka begriplig-
heten i de berättelser som de erbjuder. Genom dramatiska representationer 
om enskilda individers öden förenklas händelseförloppen ofta på bekostnad av 
mångtydighet och komplexitet. Den typen av individualiserade berättelser är 
inte ovanliga i materialet jag undersöker.

De offerpositioner som tillgängliggörs konstrueras relationellt i förhål-
lande till dess konstitutiva utsida – ‘terroristen’ och till hotet från terrorism 
(jfr. Laclau & Mouffe 2001/1985). ‘Offret’ polariseras som en enkel motsats 
till ‘förövaren’. Både polarisering och förenkling utgör traditionella och ut-
märkande drag för nyhetsberättande i allmänhet och för offerberättelser i syn-
nerhet (jfr. Allan 1999; Hvitfeldt 1985). Det skapar ett skådespel med givna 
roller som tecknas i svart och vitt, vilket gör det enkelt att förstå vem som är 
‘farlig’ och ‘ofarlig’, ‘ond’ eller ‘god’ (jfr. Christie 2001; Nilsson 2003). 
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I Svenska Dagbladet (2005-07-15) publiceras ett uppslag där denna motsatsre-
lation framkommer tydligt. Två rubriker används: Polisen jagar flera män och 
Världen hedrade terrorns offer. Den ena sidan fokuserar myndigheters jakt på 
terrorister där bland annat en övervakningsbild på en av gärningsmännen an-
vänds på ett sätt som i sammanhanget påvisar hur övervakningspraktiker nytt-
jas vid identifikation av gärningsmän. Den andra sidan av uppslaget beskriver 
hur offren för dådet hedras på olika platser i världen. I artikeluppslaget ställs 
således två motsatspar, offer och förövare, mot varandra med följden att be-
rättelsen om offren blir meningsfull och tydlig. På samma uppslag återfinns 
skildringar av dödsoffer i notisform. 

– Jamie var en snäll och omtänksam person som alltid satte andra 
människor först. Han älskade livet men tog det inte för allvarligt. Han 
älskade Yvonne väldigt mycket. De skulle gifta sig och skaffa barn. 
[…] – Hennes familj var mycket lycklig och stolt över henne. Alla som 
känner henne älskar henne innerligt. Det finns inte en person som har 
träffat henne som kan säga något dåligt om henne. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-15.)

Offret framträder som en individ med personlighet, ett namn och ett an-
sikte. Offerskapet impregneras med mening genom att personerna beskrivs 
som omtänksamma människor som älskade livet och var älskade av andra. 
Berättelserna har karaktären av pressens »dödsrunor« och har ett känslomäs-
sigt tilltal. En rad normalitetsmarkörer används i texten där »gifta sig och få 
barn« pekar på hur offret hade livet framför sig och planerade att leva upp till 
samhällets ideal. När offerskap artikuleras på ett entydigt sätt kan det under-
lätta för tilltänkta läsare att identifiera sig med den utsatthet som beskrivs. 

Textutdragen nedan, som förefaller bestå av berättelser om offren från vän-
ner och anhöriga, utgör ytterligare ett exempel på samma typ av konstruk-
tion. Texterna är hämtade från BBC-News webbplats där dödsoffren hedras. 

He was one of the nicest people I have ever known. He was charming, 
very polite and a strong Christian. His faith was important to him.1  

“Sam was head girl, which I think says it all. She was an all-rounder, 
studious and sporty, and truly liked by everyone”.2

1 news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/4741219.stm (2007-09-19)
2 news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/4741363.stm (2007-09-19)
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 We hope his many friends and colleagues will continue with his cam-
paigns for freedom and justice, to make the world a fairer and greener 
place to live in.3 

Offrens identiteter formeras kring ett antal positiva noder som konstitue-
rar en värdig offerposition (jfr. Herman & Chomsky 2002). De tilltalas som 
»trevliga«, »artiga«, »kristna«, »omtyckta av alla« samt »kämpande för frihet, 
rättvisa och för en grönare värld«. Denna teckenkombination utgör en dis-
kursiv motsats till terrorism och ringar alltså in allt terroristerna inte är. Ett 
annat exempel från Dagens Nyheter visar hur individer hindras att leva sina liv 
enligt ett västerländskt ideal.

Atique Sharifi blev 24 år. Han var i onsdags det sista av Londondådens 
56 konstaterade dödsoffer att identifieras. För tre år sedan flydde 
Sharifi från Kabul till London, där han lärde sig engelska och blev 
mönsterelev. På fritiden arbetade han på en pizzeria och skickade en-
ligt tidningen hem det mesta av lönen till sin lillasyster i Afghanistan. 
[...] Hon (mannens lärare) beskrev honom som en inspirerande och 
populär student med en ljus framtid. Läraren i engelska Harminder 
Ubhie betecknade honom som en av sina bästa elever, alltid närva-
rande och snar att hjälpa andra. Han var även något av skämtaren i 
gruppen och drömde om att få gifta sig i Storbritannien och utbilda 
sig till datorexpert. 

(Dagens Nyheter 2005-07-22.)

Artikuleringen av offrets identitet följer personifieringens logik. Han har tidi-
gare flytt Afghanistan, ett land som i sammanhanget intertextuellt kan länkas 
till terrorism. Därigenom kan man se honom som ‘omvänd’. Han har kom-
mit att lämna de Andra för att tillhöra ‘viet’. Han tillskrivs en position som 
osjälvisk med hög arbetsmoral. Han var skämtsam. Han var också inordnad i 
‘det moderna’ genom sina språkkunskaper, genom sin dröm om giftermål i 
Storbritannien och genom sina framtida förhoppningar om att få utbilda sig 
till datorexpert. Dessa normalitetsmarkörer indikerar att offret hade tagit till 
sig moderna västerländska ideal. Nu har mannen fallit offer för terrorism i det 
nya landet och artikuleringen av hans personlighet fungerar som en identifika-
tionspunkt för ett imaginärt ‘vi’.

3 news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/4740041.stm (2007-09-19)
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Övervakningsbilder av brottsoffer
En visuell representationsform som förekommer vid sidan av professionella 
bilder på offer och anhöriga är övervakningsbilder av offer. De illustrerar ofta 
en passiv och omedveten väntan på det oundvikliga. Det finns många exempel 
på när nyhetsmedier använder bilder av offer som filmats av övervaknings-
kameror innan de utsatts för ett våldsbrott. Ett av de mer uppmärksammade 
fallen i medier berör mordet på den 2 årige pojken James Bulger som filma-
des av övervakningskameror när han blev bortförd på ett shoppingcenter i 
Liverpool 1993 (McGarth 2004). 

På brittiska BBC News webbplats användes en liknande typ av innan-döden-
bilder som även nyttjades för gestaltning av gärningsmännen bakom attack-
erna (se kaptiel 3). Övervakningsbilden nedan, som kommer från en övervak-
ningskamera på perrongen i Essex i Storbritannien, visualiserar ett av attenta-
tets dödsoffer tillsammans med sin mamma tiden innan döden inträffade.

Bilden tycks förmedla ett visuellt narrativ om 
att döden kunde ha undvikits på något sätt, 
samtidigt representerar bilden ett minne av 
offret. I texten uttrycks hur de anhöriga öns-
kade att kvinnan hade tagit en annan väg och 
på så sätt undvikit bombdådet.

Essex 07:48 - June cherishes the final CCTV 
image of her and Carrie. […] “We didn’t 
know where she was. If she had gone straight 
to work she wouldn’t have been on the bom-
bed train, but she had mentioned she had to 
buy something on the way which would have 
delayed her”. 

BBC News webbplats4

Bild 9: Sista bilden

En reflektion som Roland Barthes gör i boken Camera lucida är att i varje fo-
tografi på en människa är döden alltid närvarande. Ett fotografi berättar för 
betraktaren både vad som är dött och vad som kommer att dö i framtiden 
(Barthes 1993:96; se även Jermyn 2003:180). Närvaro av döden förefaller 
vara ännu mer tydlig i mediebilder av offer. När nyhetsmedier representerar 

4  news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5098448.stm
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brottsoffer genom att använda övervakningsbilder eller andra typer av bilder 
tagna innan de blir utsatta för våldsbrott anspelar de inte sällan på denna käns-
lomässiga dramaturgi. 

Även andra övervakningsbilder förekom i brittiska medier som avbil-
dar offer innan bomber detonerar i Londons tunnelbana, exempelvis den 
Londonfokuserade tabloiden The Evening Standard.5 I medierapportering om 
bombattentaten i Madrid den tredje november 2004 användes övervaknings-
film på bland annat CNNs webbplats.6 Filmen visualiserar en folkmassa på väg 
till och från ett tåg sekunderna innan bomberna exploderar. 

I de svenska tidningarna framträder gestaltningar av offer som har karak-
tären av en innan-döden-tematik, om än inte en visuell sådan. I exempelvis 
Aftonbladet (2005-07-17) får läsaren veta att om bara offret inte hade varit 
försenad, eller inte hade sovit över hos den där kompisen, hade döden kunnat 
undvikas. I samma artikel berättas en historia om en man som lyckats undvika 
döden den 11 september 2001 och flyttat från New York på grund av risken 
för nya attentat. Mannen omkom ändå i ett terrorattentat den 7 juli 2005. 

Mike Matsushita kommer aldrig fram till sitt jobb. Hans flickvän Rosie 
hoppas i det längsta: ”Kanske han tog av sig sin jacka med id-kortet i 
vid Kings Cross och tappade jackan?” Det vill hon så gärna tro. Och 
sedan, när den förhoppningen verkar fåfäng eftersom han aldrig hör 
av sig: ”Kanske är han så svårt bränd att ingen känner igen honom?” 
Men Mike Matsushita är död, ett av alla offer för den nyligen till islam 
omvände Germaine Lindsay. 

(Aftonbladet 2005-07-17.)

Berättarstrategin i texten kan sägas bygga på kategoriserande realism. Det 
är inte det faktamässiga tilltalet som karaktäriserar texten utan de anhörigas 
känslor av förlust (jfr. Chouliaraki 2006). Textens tydliga känslomässiga stil 
skildrar de anhörigas hoppfulla önskningar om att döden trots allt inte har 
inträffat och betonar därigenom en förhoppning om att historien skulle kunna 
få ett annat slut. 

Även om innan-döden-temat inte dominerade offerberättelserna kan pa-
ralleller dras till Barbie Zelizers (2002) studie av »11/9-attackerna«. Zelizer, 
som analyserar nyhetsrapporteringen kring attackerna mot tvillingtornen i 

5  www.thisislondon.co.uk/standard (2008-05-03).
6 edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/09/14/madrid.images/index.html (2009-05-01)
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New York 2001, menar att innan-döden-bilder hade en central roll (2002). 
I inledningsskedet sände de stora tevebolagen filmsekvenser på människor 
som hoppade från de båda tornen innan de rasade samman, en typ av visuella 
representationer av döden innan den faktiskt inträffade. Zelizer skriver att 
nyhetsredaktionerna valde att inte visa när kropparna slog i marken och att 
kropparna i luften var anonymiserade i så måtto att de filmades på så långt 
håll att kropparna inte gick att identifiera. Betraktarna fick på så sätt fylla i 
innehållet i berättelsen (om döden) själva bortom det som faktiskt visualise-
rades. Intressant är dock att dessa bilder på panikslagna, hoppande människor, 
enligt Zelizers studie, försvann från medierapporteringen redan efter någon 
dag och kom att ersättas med återkommande bilder som förmodligen många 
är bekanta med, bildsekvenser av de två tvillingtornen som stod i brand.

En förklaring till detta bildskifte var, enligt Zelizer, att visualiseringar av de 
brinnande byggnaderna erbjöd den grad av kontingens som kanske var nöd-
vändig för att lättare kunna begripliggöra händelserna, något som inte med 
samma tydlighet gick att utläsa i de makabra filmklippen av fallande kroppar 
där döden var mer direkt och oundviklig. Tevebilderna på byggnaderna däre-
mot, skapade en möjlighet för betraktarna att lättare vara kvar i ett moment 
innan allt rasade samman, där föreställningar om en mer positiv förändring av 
historiens slut fortfarande var (o)möjlig (Zelizer 2002). 

Kanske är det också så man kan förstå innan-döden-berättelser om bom-
boffren för Londonattackerna som förekom i materialet. Samtidigt som de 
framstår som hjälplösa offer bortom all räddning tillåts läsaren hänga kvar i 
tiden innan döden och paradoxalt nog ta del av förhoppningar om att döden 
möjligen kunde ha undvikits. Här inträder således en diskurs där medierad 
övervakning utgör ett medialt verktyg för medier att illustrera normalitet, 
dramatik och känslor av förlust.

Det aktiva offret
I andra texter ur materialet skildras offer som aktiva. Ett exempel är ‘den 
manliga hjälten’. Som ställföreträdare för den egna befolkningen konstrueras 
denna subjektsposition som handlingskraftig till skillnad från ‘det hjälplösa 
offret’ (jfr. Nilsson 2003).

Flygofficeren Craig Staniforth börjar slå ut rutan i tågvagnen. Han 
tar John Tullock om axlarna och hjälper honom ut. Hela tiden pratar 
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Craig med honom. Om sitt eget liv, vilket universitet hans dotter ska 
gå på. Vad som helst duger för att lugna. 

(Aftonbladet 2005-07-17.) 

Tecknet ‘flygofficer’ tillsammans med den heroiska insats som beskrivs signa-
lerar initiativförmåga. Yrket fungerar som en igenkänningsmarkör för hand-
lingskraft och blir ett tecken för nationens beskydd. Att berättandet utspelar 
sig i realtid kan frambringa en känsla av att läsaren befinner sig i händelsernas 
centrum. Det stärker intrycket av samtidighet. Räddningsaktionen sker här 
och nu. I texten kontrasteras våldet implicit mot dotterns universitetsstudier 
som i sammanhanget står som metonym för en ljusare framtid men också i en 
utbytbar relation till modernitetsmarkörer som ‘framsteg’ och ‘utveckling’. 
Lakoff & Johnson skriver om hur användningen av metonymier underlättar 
för att textmässigt skapa förståelse och koherens genom att enskilda delar av 
en text kan komma att stå för en större »helhet« (Lakoff & Johnson 1980:36). 
I det här fallet kan man säga att metonymier ytterst bidrar till att artikulera en 
förståelse av normalitet i relation till terrorismen.

I textutdraget nedan är det viljan till motstånd som utmärker det aktiva 
offerskapet. 

Steve Charlick bar en skadad man på sina axlar bort från det sönder-
sprängda tåget. I dag, ett halvår senare, tycker han att terrorattackerna 
svetsat Londonborna samman. […] – Efteråt tänkte jag på vad som 
kunde ha hänt mig, jag visste ju ingenting när jag sprang in i tunneln. 
Ändå tänkte jag att jag skulle göra om exakt samma sak igen om det 
hände nästa dag. Det jag känner inom mig är att om det är någon dag 
i mitt liv då jag gjorde en skillnad, så var det den dagen. Alla som var 
i tjänst vid Russel Square spelade sin roll. Vissa var väldigt chockade, 
men ingen gav upp. Alla gjorde allt för att hjälpa till. Det gör mig 
otroligt stolt.  

(Dagens Nyheter 2006-01-07.) 

Genom att framställa offren som handlingskraftiga, osjälviska och självreflek-
terande frammanas en bredare bild av offerskapet som visar på en form av 
kollektiv motståndshandling mot terrorism: »alla […] spelade sin roll«, »ingen 
gav upp«, »alla gjorde allt för att hjälpa till« samt »terrorattackerna (har) svetsat 
Londonborna samman«. Det är handlingskraften som sammanfogar textens ‘vi’ 
snarare än medlidande eller rädsla för att bli utsatta för framtida våldsbrott.
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En annan typ av offerbilder som används är amatörbilder. Bilderna nedan 
förefaller illustrera händelsernas centrum och de är tagna av människor som 
själva drabbades av terroristattackerna. I bilderna syns silhuetter av en folk-
samling som tycks leta sig fram i mörkret och röken med hjälp av tunnelbanes-
pårets nödljus. Det förmedlar en konnotation till »ljuset i tunneln«. Subjekten 
som avbildas, det vill säga offren, positioneras som ‘ögonvittnen’. Det sker 
inte bara genom att de befinner sig på plats när det händer, utan också genom 
att offren själva dokumenterar händelseförloppet. Offren som avbildas utgör, 
till skillnad från representation av offer i traditionella nyhetsbilder, den grupp 
som själva skapar bilderna. 

Bild 10 och 11: Ljuset i tunneln. Bomboffer med mobilkamera.   
(Aftonbladet webbsida 2005-07-08; Dagens Nyheter 2005-07-08).

De sätt som offerskap konstrueras i bilderna signalerar handlingskraft. Offren 
agerar. I bild 11 framträder en person som håller upp en mobiltelefonkamera 
och aktivt dokumenterar händelseförloppet. Bilden laddas därigenom med 
betydelse delvis genom att den uppvisar hur andra bilder är i görande. Bilden 
kan därför läsas som en form av metabild som talar till betraktaren genom att 
referera till produktionen av andra likartade bilder (Mitchell 1994:35). 

De två bilderna ovan följer dessutom den »råa« estetik som kännetecknar 
den visuella diskurs där icke-professionella nyhetsfotografier ingår. Bilderna 
är mörka, oskarpa och framstår inte som om de vore iscensatta eller planerade 
enligt etablerade fotografiska konventioner. Det sätt på vilket bilderna används 
konstruerar både närhet till händelsen och samtidighet, vilket medför att ett 
högt nyhetsvärde kan fästas vid dem (jfr. Bakker & Pantti 2008:9). Närheten 
och samtidigheten accentueras genom att skeendet förefaller ha registrerats 
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visuellt innan medierna ens kommit på plats. På ett mer generellt plan möjlig-
gör amatörbilder härigenom en exceptionell närvaro för nyhetsjournalistiken 
som inte ter sig möjlig om »bara« professionella fotografer skulle finnas att 
tillgå. 

Den medierade övervakningen får i sammanhanget en »positiv« men sam-
tidigt dramatisk prägel. Att offren framställs som om de själva deltar i nyhets-
processen kan läsas som en form av medborgarjournalistik. Det är ett uttryck 
för en omfördelning av roller i relationen mellan journalistik och medbor-
gare, där de representerade görs till aktiva medskapare av mediehändelser. 
Enligt nätupplagan av tidningen The Guardian har mediernas användning av 
bomboffrens amatörbilder beskrivits just i dessa ordalag, vilket tidningen 
också problematiserar. 

’We had 50 images within an hour’. Britain watched the story of the 
London bombings through mobile phone pictures and video clips. 
[…] Seasoned news executives talk of a ”tipping point”, a democrati-
sation of the news process, the true birth of the ”citizen reporter”. The 
public assuming control of the newsgathering process to a hitherto 
unimagined degree. But what about authenticity? 

(The Guardian 2005-07-11.)7

Bakker & Pantti (2008) diskuterar hur amatörbilder både förstärker autentici-
tet och samtidigt utgör en potentiell risk för journalistikens generella trovär-
dighet. Det blir svårare för nyhetsmedier att bedöma graden av autenticitet 
när innehållet ligger utanför den institutionella kontexten. Resonemanget il-
lustrerar ett både paradoxalt och vanskligt förhållande mellan autenticitet och 
medborgarjournalistik. Samtidigt som trovärdighet och realism stärks genom 
det amatörmässiga tilltalet i bilderna uppstår en risk för journalistiken att 
förlora i trovärdighet om bilderna visar sig vara »falska« (Bakker & Pantti 
2008:12). 

Nyhetsmediers användning av amatörbilder, som exemplifieras ovan, möj-
liggör att det visuella offerskapet kan träda in i en medial övervakningsdiskurs 
där mobiltelefonkameran blir ett övervakningsverktyg i händerna på ‘vanliga 
människor’. Bilderna illustrerar hur avbildade brottsoffer, som kanske mer 
traditionellt utgör ett objekt för nyhetsfotografer, i stället subjektiveras ge-
nom att offren visuellt registrerar konsekvenserna av gärningsmännens hand-

7  www.guardian.co.uk/technology/2005/jul/11/mondaymediasection.attackonlondon



107

OFFERBILDER

lingar. På det sättet upprättas en subjektivitet där offer inte bara blir passiva 
objekt för mediepublikens beskådan, utan de får en funktion som lagens och 
mediernas förlängda arm. Kort sagt, amatörbilder illustrerar hur offer som 
aktiva subjekt ingår i en sorts övervakningspraktik. 

När allmänheten träder in i en övervakningskultur
En intressant sidoaspekt av tidningarnas användning av amatörbilder är att 
polisen i London faktiskt vädjade till människor att skicka in bilder till dem för 
att underlätta utredningen av attentaten. På Metropolitan Polices webbsida 
publicerades följande uppmaning den 10 juli 2005. 

We are urgently appealing to anyone who may have photographs, 
video footage or mobile phone images which were taken either im-
mediately before the attack, at the time of the incidents or immedia-
tely afterwards. These images may contain crucial information, which 
could help detectives in what is a painstaking and complex inquiry. 
Please let us decide if the images you have are important. I would like 
to thank the public for their help and assistance.

 (cms.met.police.uk)

Som texten ovan visar tycks en konsekvens av terroristdåden vara att allmän-
heten direkt uppmanas att träda in i en kultur av övervakning. Detta fenomen 
är även synligt i materialet. I exemplet nedan framstår allmänhetens misstänk-
samma blickar som utmärkande för tillståndet i London. 

När Expressen gick ombord på samma busslinje, drygt ett dygn se-
nare var stämningen aggressiv och orolig. Resenärerna synade varan-
dra uppifrån och ned, och tittade misstänksamt på varandras väskor 
medan bussen passerade de terrordrabbade platserna. Busschauffören 
kastade hela tiden en blick på tv-skärmen vid förarsätet där bussens 
båda våningar syns. 

(Expressen 2005-07-09.)

Allmänhetens vakande blickar representeras som en form av övervakning där 
seendet är centralt för att upptäcka eventuella hot. Det uttrycks i termer av; 
»Resenärerna synade varandra«, »tittade misstänksamt« samt »Busschauffören kas-
tade hela tiden en blick på tv-skärmen«. I en artikel i Dagens Nyheter publicerad 
ett halvår efter dåden framkommer en liknande berättelse om hur attentatet 
påverkat vardagen.
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Några stadiga konstaplar i gula västar patrullerar trottoaren utan-
för Russel Square Station. I biljetthallen beblandar sig den numera 
orangeklädda tunnelbanepersonalen med den stora skaran resenärer. 
Skyltar uppmanar allmänheten att kontakta polisen om de ser något 
misstänkt, och i högtalarna ljuder rösten som med jämna mellanrum 
uppmanar folk att rapportera väskor som ser ut att stå utan ägare.

(Dagens Nyheter 2006-01-07.)

Även här tecknas en bild av hur allmänheten kommit att delta i övervakning; 
»Skyltar uppmanar allmänheten att kontakta polisen om de ser något misstänkt« 
samt »rösten som med jämna mellanrum uppmanar folk att rapportera«. På Svenska 
Dagbladets förstasida (2005-07-26) publiceras en övervakningsbild på en 
misstänkt gärningsman med rubriken »Hela Storbritannien söker terroristerna«. 

Allmänheten uppmanades att ringa polisens antiterrortelefon om de 
kände igen de utpekade men varnades att närma sig de farliga män-
nen. Redan innan namnen blev kända hade polisen fått in 500 samtal 
som handlade om tips om männen.

(Svenska Dagbladet 2005-07-26.)

Exemplet visar hur allmänheten inte bara uppmanas till övervakning utan 
också hur de frivilligt bistår polisen med tips. I Aftonbladet (2005-05-23) an-
vänds ett uppslag med rubriken »En gripen – tre kvar«. Uppslaget rymmer fyra 
övervakningsbilder på terrorister som misstänktes planera och utföra ytterli-
gare ett attentat i London den 21 juli 2005. Ingressen lyder:

Jakten är igång. Fyra villebråd. Sju miljoner jägare. Den största jakten 
i Englands historia har inletts. Den första fångades i natt. 

(Aftonbladet 2005-05-23.)

I båda dessa exempel framstår allmänheten och Aftonbladets metaforiska om-
skrivning av den – »sju miljoner jägare« – som inlemmade i övervakningen och 
en bild tecknas av att de själva bidrar till att infånga »villebrådet«, det vill säga 
de misstänkta terroristerna. 

Tilltalet gentemot allmänheten i dessa exempel känns igen från program-
former som till exempel TV3s Efterlyst, som i viss utsträckning använder sig 
av övervakningsbilder på misstänkta förövare. Man kan se detta tilltal som en 
»ny« typ av positionering av mediepubliker där de förväntas, och ibland direkt 
uppmanas, att agera och därmed vara aktiva övervakare. 
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Bild 12: Misstänkt gärningsman

Bildtext: Bilden togs av övervakningskameror vid tunnelbanestatio-
nen Warren Street. Den som har information om någon av männen 
uppmanas att ringa Londonpolisen.

(Svenska Dagbladet 2005-07-23.)

När medier uppmuntrar publiker att aktiveras på det här sättet – »Den som 
har information om någon av männen uppmanas att ringa Londonpolisen« – tilldelas 
medieanvändare en position där de kan framstå som ansvarsfulla medborgare 
genom att de erbjuds komma med tips på okända förövare som fångats på bild 
(jfr. Biressi & Nunn 2003; Doyle 2003:66). Doyle (2003) benämner den här 
typen av visualisering som »video wanted posters«. Mediepubliker blir aktiva 
medskapare till den verklighet som gestaltas genom att en publiks eventuella 
respons på en övervakningsbild kan resultera i både polisingripanden och nya 
uppföljande reportage och inslag. Man kan också säga att den här typen av 
positionering erbjuder en alternativ position i förhållande till en möjlig känsla 
av hjälplöshet gentemot förövares kriminella beteende (jfr. Biressi & Nunn 
2003:279). Tilltalet motsvarar således en förskjutning från en mer traditionell 
syn på mediepubliker där de i högre utsträckning positionerats som passiva 
mediekonsumenter (jfr. Jansson 2004).
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Motstånd mot offerskap
En representationsform som förekommer i tidningarna och som också bidrar 
till identifikation av normalitet, betonar motståndet mot offerskap. I dessa 
berättelser bjuder ‘det öppna samhället’ upp till motstånd mot terrorism. En 
artikel i Svenska Dagbladet, publicerad ett par dagar efter attacken under vin-
jetten »analys«, beskriver exempelvis händelserna så här:

En seger för normaliteten. För terroristerna var Londonbombningarna 
ett misslyckande. Det kan tyckas vara ett ohyggligt cyniskt konstate-
rande när över 50 människor fått sätta livet till och många fler skadats. 
Ändå måste det konstateras att de effekter som terroristerna ville 
uppnå har uteblivit och att deras misslyckande är det fria, öppna sam-
hällets framgång. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-09.) 

Här görs det öppna samhället till en normalitetsmarkör som till synes vägrar 
att erkänna sin offerposition. Det utanförliggande hotet, det vill säga terroris-
ternas attentat mot »det öppna samhället« artikuleras som ett misslyckande och 
som en »seger för normaliteten«. I en annan artikel länkas motståndet mot att bli 
offer för terrorism samman med nya våldsdåd och hämnd.

London vägrar göra terrorism till vardag. […] Allt är lugnt och stilla. 
Men för bara några timmar sen sköt polisen en man till döds på tun-
nelbanan något hundratal meter härifrån. […] Med en talande gest 
visar Thomas Farrell vad han tycker om terroristerna som förvandlat 
London till en stad i skräck och oro de senaste veckorna. – De borde 
hängas. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-23.)

Istället för att texten uppmanar till empatiskt medlidande, så som andra of-
ferberättelser ofta gör, tillskrivs offerskapet en politisk innebörd i meningen 
att motståndsviljan mot terrorism skrivs fram, »London vägrar göra terrorism till 
vardag«. Motståndet symboliseras av polisens dödskjutning och av ‘mannen på 
gatan’ som uppmanar till hämnd.

I Dagens Nyheter konstrueras samhällets motstånd mot att se sig själv som 
offer genom en diskurs kring ‘västerländska värden’.

– Vi står eniga i vår övertygelse att vårt land inte kommer att besegras 
av terrorn. Det är vi som kommer segra över terrorn och vi kommer 
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att ha våra värderingar, vårt sätt att leva, vår tolerans och respekt för 
andra i behåll, sade Blair. 

(Dagens Nyheter 2005-07-12.)

Att vägra byta livsstil, att inte låta hotet från terrorismen styra våra liv 
är verkligen en motståndshandling. 

(Dagens Nyheter ledare 2005-08-27.)

Dagens Londonbor – som är en blandning av 170 nationalstater – 
delar viljan att resa motstånd. […] Man kan vidta försiktighet, hålla 
uppsikt, undvika kollektivtrafiken. Men man kan omöjligen acceptera 
mördandet som en del av den västerländska civilisationen. Att älska 
döden mer än livet förblir jihadisternas kultur – aldrig vår. 

(Dagens Nyheter ledare 2005-07-10.) 

I dessa texter är motståndet tydligt och bygger på ett dikotomt förhållande 
mellan Vi och de Andra. ‘Den västerländska identiteten’ artikuleras genom 
teckenkombinationer som konstituerar motståndet mot de Andra; »våra vär-
deringar, vårt sätt att leva, vår tolerans och respekt för andra«, »vägra byta livsstil« 
och »man kan omöjligen acceptera mördandet som en del av den västerländska civili-
sationen«. I den bemärkelsen kan man säga att nyhetstexterna blir en form av 
panoptisk övervakningsblick som bidrar till att skilja ut normalitet. Texterna 
ger uttryck för ett slags ouppnåeligt ideal om det öppna samhället som igno-
rerar att mediala diskurser om »kriget mot terrorismen« till stor del innehål-
ler inslag som hotar de demokratiska ideal som det öppna samhället samtidigt 
sägs vila på (se föregående kapitel).

Övervakning som dystopi
De tematiker om offerskap som hittills diskuterats har dels fokuserat hur 
tidningarna reproducerar normaliteten i ‘det västerländska’, dels hur offer 
träder in i en visuell övervakningsdiskurs där övervakningsbilder och amatör-
bilder är centrala. Följande tema berör mediala konstruktioner där människor 
själva blir offer för övervakning snarare än att den framställs som ett skydd för 
samhället. Samtidigt som övervakningspraktiker i många sammanhang betrak-
tas som en hjälpande hand för kommersiell, statlig eller privat verksamhet att 
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skilja ut, kartlägga, effektivisera och ibland disciplinera vissa utvalda individer 
och grupper, utgör den en praktik som innefattar övervakning av alla, även ‘de 
normala’ (jfr Fiske 2005; Wood 2006).

När en viss typ av övervakning vänds mot ‘oss själva’ och inte de Andra tycks 
övervakning alltså bli någonting som medier i högre grad problematiserar (jfr. 
McCahill 2003). I berättelser om tillståndet i Storbritannien och Frankrike 
tillskrivs exempelvis övervakningens betydelser flera negativa aspekter.

Efter bomberna i tunnelbanan har Storbritannien blivit ett av de hår-
dast bevakade samhällena i västvärlden. Nya övervakningskameror 
sätts upp hela tiden och polisen har fått befogenhet att häkta terrorist-
misstänkta på mycket vaga grunder. 

(Aftonbladet 2006-07-06.)

Medborgarrättsorganisationer (i Frankrike) hävdar att planerna på 
ökad kameraövervakning strider mot de medborgerliga rättigheterna. 
De kritiserar också förslaget om att de som uttrycker förhatliga åsik-
ter ska bli av med sitt medborgarskap. Kritikerna pekar på att det var 
en metod som användes mot judar och motståndsmän under andra 
världskriget. 

(Svenska Dagbladet 2005-08-22.)

I exemplen artikuleras en betydelse av övervakning där det kan förstås som 
avsaknad av frihet. Myndigheternas hänförelse inför den ökade övervakningen 
likställs med samhällelig brist på rättssäkerhet: »polisen har fått befogenhet att 
häkta terrormisstänkta på mycket vaga grunder« samt med historisk hänvisning 
bakåt i tiden till ideologiska idéer och praktiker som många kan antas ha kun-
skap om – nazismen under andra världskriget. Här artikuleras således inte 
bara tecken på sätt som gör terrorism till det externa element som hotar 
stabilitet och frihet i det öppna samhället, utan hotet konstrueras som om det 
vore internt. Den potentiella avsaknaden av frihet relateras till hård bevakning 
och till kontrollmetoder som likställs med nazism. Dessa betydelsekonstruk-
tioner kan tänkas användas för att både balansera och utmana de ‘elitdiskurser’ 
kring ökad övervakning som i många fall förekommer i samma artiklar (se 
föregående kapitel).

I en annan text, som följer samma tematik, representeras ‘folket’ som om 
de vore förda bakom ljuset. Läsaren kan följa en journalistisk röst som detal-
jerat beskriver övervakningen av London och den tidigare bombplatsen på 
Oxford Street.
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På Oxford Street trängs hundratals Londonbor med turister på trot-
toarerna. Dubbeldäckare och knubbiga taxibilar rullar fram i maklig 
takt på gatan. Högt ovanför dem blickar mekaniska ögon, så kallade 
CCTV-kameror, ned på myllret. – Jag har inget emot dem, de är till 
för att skydda människor, säger den brasilianske studenten Fernando 
Duarte. Övervakningskamerorna följer allt som händer på Londons 
tunnelbanor, i bussarna och på gator och torg. Det finns 4,2 miljoner 
CCTV-kameror i offentliga miljöer i landet, vilket gör Storbritannien 
till det land i världen med flest övervakningskameror per person. 
/…/ Det kan ändå tyckas paradoxalt att kritiken mot övervakningen 
avtagit i Storbritannien samtidigt som en orwellsk känsla sprider sig 
över London, med tusentals poliser i tjänst, dödsskjutningar av oskyl-
diga och nattliga razzior.

(Dagens Nyheter 2005-07-26.)

Den brasilianske studenten motsvarar den journalistiska positionen ‘mannen 
på gatan’ som i sammanhanget framstår som offer för en ideologi som verkar 
hindra honom att reflektera över kamerornas negativa aspekter. »– Jag har 
inget emot dem, de är till för att skydda människor…«. I denna kontext repre-
senteras studenten som om han, likt en karaktär i George Orwells roman 
1984, hade gjort sig själv omedveten om tillståndet i London. Trots textens 
betoning av övervakningens utbredning – »Det finns 4,2 miljoner CCTV-kameror 
i offentliga miljöer i landet« – tycks mannen på gatan tala inom en hegemo-
nisk övervakningsdiskurs där tekniken främst är länkad till föreställningar 
om ‘trygghet’. Acceptansen av den massiva övervakning som beskrivs görs 
således begriplig genom att förklaras som ett slags uttryck för ett falskt med-
vetande. Kontrollsituationen blir självgående eftersom mannen frivilligt sägs 
acceptera övervakningen. 

Texten ovan rymmer också en direkt intertextuell koppling till den väl-
kända dystopin 1984 (Orwell 1984/1949), vilket är en roman som har cen-
tral betydelse i (mot)diskurser om det icke-önskvärda övervakningssamhället 
(jfr. Marks 2005). Man kan säga att ett dystopiskt eko överförs från George 
Orwells fiktiva roman till nyhetstexten. Två åtskilda genrer samverkar för att 
frambringa både betydelse och dramatik till textens innehåll. 

Norman Fairclough benämner detta direkta samspel mellan olika textyper 
»manifest intertextuality« (Fairclough 1992:117). I det här sammanhanget får 
manifest intertextualitet en viktig roll när det gäller konstruktion av mening 
kring både övervakning och offerskap: »[…] en orwellsk känsla sprider sig över 
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London, med tusentals poliser i tjänst, dödsskjutningar av oskyldiga och nattliga raz-
zior«. Den orwellska känslan är referenspunkten som utgör ett av de diskur-
siva element som både möjliggör och förstärker en mer problemtyngd inram-
ning av övervakningens betydelser. Den ekvivalenskedja som byggs upp kring 
övervakning består av »mekaniska ögon«, »tusentals poliser«, »dödskjutningar« 
och »nattliga razzior«. Det gör att dess betydelse kan relateras till avsaknad av 
frihet och till samhällets besatthet av att kontrollera sina medborgare. 

Paralleller till George Orwells 1984 förekommer i flera andra tidningstex-
ter som beskriver en påskyndad övervakningsutveckling i Europa efter ter-
rordåden. I Aftonbladet publicerades en artikel om ökad kameraövervakning 
i Stockholm. 

Du filmas – dygnet runt. Snart ser Storebror dig. Dygnet runt. 
Kameror ska monteras upp i hela Stockholm city. […] Är Stockholm 
på väg att bli ett nytt London med övervakningskameror i varenda 
gathörn? – Vi ska ha kameror där vi behöver dem och ingen annan-
stans. […] För den som inte begår brott är det här en trygghet och 
det gäller ju merparten av medborgarna i Stockholm, säger Patrick 
Ungsäter (polis) 

(Aftonbladet 2005-10-05.)

Även i detta exempel ställs frihet i kontrast till »Storebror« och kameror men 
samtidigt till tecknet ‘trygghet’. Tilltalet gentemot de subjekt som antas ska 
stå under behov av övervakning uppbringar två subjektspositioner. Å ena sidan 
en position där ‘Stockholmsborna’ betraktas som offer för övervakning. Detta 
sker genom intertextuella kopplingar till Orwells 1984, där Storebror blir 
metaforen för den allseende och allsmäktiga staten som besitter full kontroll 
över alla medborgare. Å andra sidan interpelleras samma grupp som om de 
vore i behov av skydd gentemot olika former av brottslighet. ‘Övervakarna’ 
tillskrivs också dubbel identitet genom att både representera trygghet och 
kontroll på samma gång. Att Stockholmsborna är i behov av övervakning un-
derbyggs även av att texten upprepar hur effektiva övervakningskameror varit 
när det gäller uppklarandet av andra medialt välkända våldsbrott, bland an-
nat »Anna Lindh-mordet« och »Londonbomberna«. I den meningen uppstår 
en ambivalent konstruktion av övervakning som en både frihetsbefrämjande 
praktik som säkrar människors trygghet och som att övervakningspraktiker 
inkräktar på frihet.
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Den personliga integriteten
‘Den personliga integriteten’ utgör ett viktigt tecken i övervakningsdiskurser 
och används ofta som argument mot övervakning, så även i det här materialet 
(jfr. Lyon 2003a:34). Kritik mot övervakning handlar vanligtvis om att över-
vakning anses inskränka på privatlivet (Lyon 2003b:19). Föreställningar om 
‘den personliga integriteten’ har en ideologisk hemvist i en traditionell liberal 
förståelse av frihet där individens suveränitet och frihet gentemot staten står 
i centrum (jfr. Rose 1999; Halldenius 2006). I tidningsmaterialet har dock 
innebörden av frasen ‘personlig integritet’ oklar betydelse. Sällan fästs någon 
annan mening till begreppet annat än att det just hotar ‘den personliga integri-
teten’. Detta diskuteras på ledarplats i Dagens Nyheter. Texterna kommenterar 
tillståndet av övervakning som uppkommit bland annat i samband med det 
pågående »kriget mot terrorismen«.

Just nu är det extra tydligt i efterspelet till terrordåden i London, 
där partiet har reagerat snabbt med att efterlysa mer säkerhetspolitisk 
övervakning och lagändringar, men är öronbedövande tyst när det gäl-
ler de hot mot den personliga integriteten som ”kriget” mot terrorism 
kan leda till.

(Dagens Nyheter, ledare 2005-08-17.)

Big Brother bandar dig. […] Integritet tillhör det förgångna. 
Storebrorsfunktionen är demokratiserad. […] Vinsterna med nya 
övervakningsmetoder är ofta konkreta medan intrången i privatlivet 
är diffusa. Integritet uppfattas som en abstrakt lyx. I regeringsförkla-
ringen lovade Fredrik Reinfeldt att ”den personliga integriteten ska 
skyddas”, men denna ensamma mening kom efter ett långt stycke om 
alla insatser mot brottslighet och terrorism. […] Den som är oskyldig 
har inget att dölja, visst. Men var drar vi gränsen för de nya mirakel-
metoderna? 

(Dagens Nyheter, ledare 2006-10-29.)

Hotet mot den personliga integriteten konstrueras som ett samhällsproblem 
som inkräktar på individens frihet. Att utsättas för övervakning blir i samman-
hanget att försättas i ett potentiellt tillstånd av ofrihet. I ett av exemplen ovan 
förtydligas den relationen med hänvisning till George Orwells 1984. Den be-
tydelse begreppet får framstår som vag och svårgripbar, »öronbedövande tyst när 
det gäller […] hot mot den personliga integriteten« och »intrången i privatlivet är 
diffusa. Integritet uppfattas som en abstrakt lyx«. 



116

MEDIERAD ÖVERVAKNING

Några veckor efter terrordåden i London publicerades på Expressens ledar-
sida en text med rubriken »Övervaka mig mera«. Resonemang förs där om hu-
ruvida övervakningskameror kan betraktas som ett hot mot den personliga 
integriteten eller inte. Även i denna text framträder den personliga integrite-
ten som någonting problematiskt.

”Kameraövervakning inkräktar på den personliga integriteten.” Äh, 
lägg av. Ge mig mer och fler kameror. Överallt. Nu. Det finns mas-
sor av praktiska skäl för det. Londons tiotusentals digitala ögon har 
varit ovärderlig hjälp i jakten på terrorister. […] Men. Det är inte den 
praktiska nyttan som är saken. Utan själva begreppet integritet. För 
vad betyder ”personlig integritet”, egentligen? 

(Expressen, ledare 2005-07-29.)

Som framgår av texten tycks inte några betydelser av begreppet entydigt kun-
na fixeras. Det påstådda hotet mot integriteten lämnas öppet som en fråga, 
vilket kan tolkas som att den typen av övervakningskritik ifrågasätts. Den per-
sonliga integriteten beskrivs visserligen som hotad men det är oklart på vilket 
sätt den är hotad. 

En förklaring till tomheten i begreppet personlig integritet torde ligga i 
dess koppling till ett liberalt frihetsideal. För Foucault kännetecknas den li-
berala friheten av ett sätt att styra. Liberalismens frihetsidé uttrycker han på 
följande sätt: »jag ska producera det som kan göra att du ska vara fri. Jag ska göra så 
att du är fri att vara fri« (Foucault 2006:76). Detta perspektiv på frihet inne-
bär en motsägelse, eftersom frihet alltid kontrolleras och ibland inskränks, 
där statlig övervakning kan betraktas som en kontrollmekanism för att »säkra 
friheten«. När medier exempelvis uttrycker att övervakning hotar männis-
kors frihet, skapas betydelse av frihet inte i förhållande till berättelser om hur 
fria människor upplever sig vara, utan i förhållande till föreställningar om det 
eventuella hotet mot friheten. Enligt en sådan läsning av frihetsbegreppet blir 
personlig integritet inte något på förhand givet utan det skapas och får mening 
relationellt. Till följd därav blir det också i sig tomt på innehåll och kan bara 
definieras i relation till det som kan uppfattas som hotande.

Relationen mellan övervakning och personlig integritet utgör en återkom-
mande tematik i materialet, exempelvis innefattar det hur debatten om över-
vakning kommit att avta i Storbritannien efter dåden i London.
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När antalet kameror började öka i omfattning efter 2001 fanns 
det de som hävdade att den personliga integriteten måste skyddas. 
Storbritannien har länge haft ett starkt skydd för individen mot stats-
makten och alla åtgärder som inskränker den friheten väcker av tra-
dition het debatt. Efter terrorattackerna i London den 7 juli har dock 
kritiken mot övervakningskamerorna helt försvunnit bland allmän-
heten. 

(Dagens Nyheter 2005-07-26.)

En del anser att övervakningen är ett stort hot mot den personliga 
integriteten. Några dagar efter terrordåden säger de flesta Londonbor 
som SvD talat med att kameraövervakningen ändå är bra. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-11.)

Tryggheten väger nog tyngst. En engelsman och i synnerhet i London 
blir filmad omkring 300 gånger per dag av en övervakningskamera. 
De flesta känner inget obehag av detta eller någon kränkning av den 
personliga integriteten. Jag tror att många människor i Sverige skulle 
känna på samma sätt. Känner man trygghet på gator och torg struntar 
man i den personliga integriteten. Gör en allmän undersökning om 
detta! 

(Expressen Insändare 2006-05-29.)

Som texterna ovan klargör upprepas motsatsförhållandet mellan övervakning 
och personlig integritet. Den statliga övervakningen konstrueras som ett pro-
blem som tidigare uppfattats som ett hot mot individen men inte längre. Är 
människor trygga är det också en sorts frihet. Det skulle kunna förklara den 
avtagande kritiken som uttrycks i exemplen. Halldenius (2006) skriver att 
just detta utgör en paradox i det liberala tankegodset om individuell frihet.

Vad människor vill, och vad som kan göras med eller mot deras vilja, 
är ofta resultatet av orättvisor och maktlöshet och förtrycket triumfe-
rar när tvång inte längre behövs för att hålla folk i schack. […] En rak 
tillämpning av den liberala principen om frihet förstådd som frånva-
ron av tvång mot de berördas faktiska vilja, implicerar att två personer 
som lever under samma orättvisa förhållanden, är den friast som har 
resignerat mest. 

(Halldenius 2006:29.)
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»Problemet« med en individualistisk inramning av relationen mellan över-
vakning och den personliga integriteten är emellertid, som jag ser det, att 
perspektivet tenderar att utesluta strukturella faktorer som kan uppstå som 
en konsekvens av övervakningens stegring.

Övervakning som ett kollektivt hot - utpekade grupper
Andra berättelser om hur övervakning kan göra människor till offer ställer inte 
individens utsatthet i centrum men väl de sociala relationer som uppstår eller 
riskerar att uppstå i kölvattnet av övervakningens intensifiering. Utmärkande 
för dessa är att förhållandet mellan övervakning och människors utsatthet för-
klaras i termer av ett kollektivt offerskap. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 
använder exempelvis vittnesberättelser från brittiska muslimer som uttrycker 
oro över att majoritetssamhället nu ser på dem med misstänksamma ögon. 

”Jag vill inte leva i osäkerhet”. Rädslan för hämndattacker ökar bland 
Londons muslimer och mörkhyade. Bilderna på de misstänkta atten-
tatsmännen sprids över hela London. Utöver skräcken för nya terror-
dåd är många Londonbor rädda för att utsättas för hämndattacker på 
grund av att de är muslimer eller mörkhyade. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-25.) 

…de blir tvungna att skydda sig mot glåpord och förolämpningar från 
allmänheten som lägger skulden på dem bara för att de är muslimer. 

(Svenska Dagbladet 2005-07-14.)

En färsk opinionsundersökning visar att 74 procent av muslimerna 
anser att övriga medborgare ser på dem med ökad fientlighet efter 
bomberna. 

(Dagens Nyheter 2006-07-07.)

I dessa exempel framträder betydelser av övervakning som förknippas med 
asymmetriska maktrelationer mellan grupper. Det handlar således om aspek-
ter där övervakning inte främst betraktas som tekniskt genererad, exempel-
vis i form av övervakningskameror, även om ett av exemplen ovan relaterar 
till mediernas användning av övervakningsbilder på gärningsmännen. Snarare 
betonas att övervakningen tar formen av mänsklig bevakning med främlings-
fientliga undertoner.
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I Svenska Dagbladet publiceras en artikel som reflekterar över rädsla för de 
Andra. I artikeln konstrueras »civilisationens« misstänksamhet och vakande 
blickar som någonting irrationellt. Artikeln illustreras med ett fotografi som 
avbildar en säkerhetsvakt som vänder blicken mot en till synes muslimsk kvin-
na bärandes på ett barn i en bilbarnstol.

Man kan säga att han bara gör sitt 
jobb: är vaksam mot alla som verkar 
misstänkta på offentlig plats. Och 
handen på hjärtat – kanske är det 
inte bara väktare i Storbritannien 
som bestämt sig  för vem som är 
mest misstänkt just nu? 

(Svenska Dagbladet 2005-07-24.)

Bild 13: Vi invaderas av vår egen rädsla 

(Svenska Dagbladet 2005-07-24.)

I artikeltexten utgör muslimer den grupp som tvingas reflektera över sin egen 
subjektivitet: »– En bomb till och jag kommer att hålla helt tyst om min religion«. 
‘Vi-gruppen’ däremot tilltalas som om de vore förhindrade till reflektion, 
styrda av naturliga och ursprungliga krafter. Samtidigt innehåller artikeln en 
uppmaning till förnuftets makt över känslan, annars kan rädslan för de Andra 
splittra samhället.

Vi har inget klart ideologiskt budskap som förnuftet kan ta ställning 
till. Vi kan inte med våra kroppar demonstrera för eller emot. Vi bara 
invaderas av Rädslan. Irrationellt. Primitivt. Ursprungligt. Rakt in i 
reptilhjärnan, vilket går mycket fortare än allt som måste ta en om-
väg genom förnuftet. På så sätt träffar dessa bomber civilisationens 
mest sårbara punkt: våra irrationella känslor, sådana som alltid funnits 
hos varenda medborgare. […] Vi har faktiskt utrustats också med ett 
förnuft. Tankarna har makt över känslorna, vet vi i vår kognitiva tid. 
[…] Vår gemensamma framtid handlar om en framtid med dem som 
vi just nu misstror. Som uppskrämd medborgare är det lätt att ryckas 
med av sin rädsla, som om man ständigt gick på väktarrond, blicken 
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på helspänn…Och så läser vi in faran hos dem vi instinktivt bestämt 
oss för är de mest misstänkta just nu […] under tiden kan de verkliga 
hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter härja helt fritt.

(Svenska Dagbladet 2005-07-24.)

När rädslan och bevakningen av de Andra, som här förklaras inom en sorts 
biologistisk diskurs och inte inom en diskurs där den betraktas som skapad av 
ideologi, naturliggörs rädslan. Irrationell rädsla och misstänksamhet mot de 
Andra utgör en traditionell socialpsykologisk förklaring till majoritetsgrup-
pers ‘rasistiska fördomar’ mot de Andra som går tillbaka till upplysningsti-
dens dikotoma uppdelning mellan rationell/irrationell och förnuft/känsla 
(Wetherell & Potter 1992:201). Logiken tycks bygga på att läsare som kan 
identifiera sig med ‘vi-gruppen’ inte ska låta sig styras av primitiva och ir-
rationella känslor utan påminna sig själva om sin rationalitet och sitt förnuft. 
Problemet med att förklara majoritetsgruppens agerande som ett uttryck för 
en naturlig och irrationell respons blir att det förvisar majoritetsgruppens 
agerande till en individuell diskurs. Denna diskurs utesluter strukturella och 
ideologiska förklaringar till de asymmetriska maktrelationer som samtidigt 
beskrivs, till exempel rasism.

I efterspelet av »Londonbomberna«, eller fjorton dagar efter bomberna 
hade exploderat, dödades Jean Charles de Menezes, en 27-årig brasiliansk 
man av misstag av brittisk polis genom att de, i vad som kan tolkas som ett 
besinningslöst agerande, avfyrade sju pistolskott i huvudet och ett i axeln på 
mannen som befann sig i en tunnelbanevagn i London. Menezes hade (enligt 
tidningarna) uppfattats som avvikande (som terrorist) och därmed, får man 
anta, som ett legitimt mål för statligt våld. Denna händelse beskrevs på ett sätt 
som betonade sociala konsekvenser av den skärpta bevakningen. Händelsen 
konstruerades som ett exempel på hur övervakningssamhällets mest extrema 
praktiker kan få negativa konsekvenser för vissa grupper. 

Den man som sköts ned av brittisk polis på fredagen var en 27-årig 
brasiliansk elektriker som inte hade något med terrordåden att göra. 
Hård kritik riktas nu mot polisledningen, sedan det framkommit att 
poliserna fått order om att skjuta mot huvudet på misstänkta perso-
ner. /…/ ”Vi är rädda att oskyldiga människor kommer att förlora 
livet på grund av polisens nya riktlinjer”, skriver Massoud Shadjareh, 
ordförande i den Englandsbaserade Islamiska människorättskommis-
sionen (IHRC), i ett uttalande. 

(Dagens Nyheter 2005-07-24.)
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Den »Islamiska människorättskommissionen« fungerar som en metonym för den 
kollektiva gruppen muslimer som implicit representeras som oroliga för att 
utsättas för övergrepp av staten. »Att polisen fått order att skjuta mot huvudet på 
misstänkta personer« framstår som rädslans orsak. Samma händelse genererade 
artiklar i Aftonbladet.

”Terroristen” var elektriker, Jean, 27, sköts ihjäl av polisen. […] den 
7 juli aktiverade engelsk polis för första gången sin ett år gamla plan 
kallad Operation Kratos. Receptet är hämtat från Israel. […] Om po-
lisen misstänker att det handlar om en självmordsattack sparar de inte 
på krutet. […] Operation Kratos kritiseras av Mossoud Shadjareh vid 
kommissionen för muslimska rättigheter. – Israel har en poliskår som 
mördar folk – varför skulle vi vilja importera det till England?

(Aftonbladet 2005-07-24.)

I detta exempel framträder offret som en individ. Inramningen av polisens 
nya metoder för att eliminera det som uppfattas som hotfullt gör dock att 
offerskapet får en kollektiv innebörd. Det sker genom att texten relaterar 
»dödskjutningen« till Israelisk polis, vilket indirekt signalerar militarisering. 
»Israel« utgör i sammanhanget en intertextuell markör som i politiska och 
mediala sammanhang ofta står i motsatsrelation till de »muslimska rättigheter« 
som representeras som hotade av polisens nya arbetsmetod.

Kapitelsummering och diskussion

Detta kapitel har på en övergripande nivå handlat om hur relationer mellan 
offer och övervakningspraktiker konstrueras medialt. På ett mer generellt 
plan kan man säga att de sätt som offer artikuleras diskursivt får stor betydelse 
för hur det blir möjligt att förstå en mediehändelse. Offren är inte bara män-
niskor av kött och blod utan utgör också symboliskt representerade tecken 
genom att de omskrivs på ett visst sätt i nyhetsrapporteringen. 

Flera diskurser kring offerskap har samverkat i mediematerialet. Kapitlet 
har visat hur konstruktioner av offerskap länkats till olika former av övervak-
ningspraktiker. Dels framträder ett offerskap som begripliggörs i relation till 
mediernas betydelse för att reproducera normalitet, dels ett offerskap som får 
betydelse genom att konstrueras i relation till samhällelig övervakning. 
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Det individuella offerskapet karaktäriserades av en personifierad inramning 
där positiva egenskaper förstärks på ett markant sätt i kontrast till hotet från 
terrorism. Det förekommer inte några offerbeskrivningar som väcker misstro 
om offrens legitimitet. En slutsats som kan dras är att en hegemonisk diskurs 
om offerskap kännetecknas av att det inte råder något tvivel om offerskapet 
eftersom alla tvetydigheter har förskjutits till diskursens utkanter. Detta sätt 
att inrama ett brottsoffer kan sägas bidra till att väcka medkänsla och indigna-
tion hos en mediepublik. Det blir tydligt vem som är ond och vem som är god 
och berättelserna karaktäriseras av ett känslomässigt språkbruk. 

Individualiseringen av attentatens offer underlättade till identifikation med 
dem. Att texterna indirekt uppmärksammar att ‘vi alla’ kan drabbas skapar, 
som en tänkbar konsekvens, känslor av hjälplöshet hos läsarna. Samtidigt kon-
struerades offren som aktiva subjekt som själva deltog i övervakningen ge-
nom att både fotografera händelserna och bistå polisen i jakten på terrorister. 
Tidningarna använde amatörbilder från bombplatserna i Londons tunnelbana 
som illustrerar hur brottsoffer görs till en del av en övervakningspraktik ge-
nom att överlevande offer själva bidrog till visualisering av händelserna.

Parallellt med detta sätt att gestalta brottsoffren förekom en annan typ av 
offerporträttering. I detta narrativ var offren inte individer utan bestod av ett 
föreställt kollektiv grundat på idéer och värderingar om ‘det öppna samhäl-
let. Till skillnad från medieberättelserna om offret som individ, tillämpades 
ett tilltal gentemot publiken som handlade om att ‘viet’ inte skulle acceptera 
offerskapet överhuvudtaget. Dessa två offerpositioner utgjorde den positiva 
polen i motsats till det som hotar det öppna samhället – terrorism.

Materialet uttryckte också en konkurrerande berättelse om övervakning, 
en sorts motdiskurs. I denna motdiskurs positionerades både allmänheten, 
enskilda grupper och även den enskilda individen som om de stod under hot 
av samhällelig övervakning. Den huvudsakliga tematiken här var dystopiska 
berättelser där medierna betonade negativa aspekter av övervakningssamhäl-
let i form av bland annat hot mot den personliga integriteten. Det innebar 
en kritik av övervakningssamhället utifrån en liberal idétradition. Kritiken 
artikulerades främst på ledarplats i liberala tidningar där ökad övervakning ut-
gör ett möjligt hot mot den personliga integriteten. Övervakningsberättelser 
innehöll också vittnesmål om hur vissa grupper, ‘muslimer’ och ‘mörkhya-
de’, utgjorde ett primärt mål i ‘allmänhetens’ blickfång. Dessa berättelser 
rymde även redogörelser om statlig kontroll av avvikande subjekt som ut-
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trycktes bland annat genom berättelser om den brittiska polisens dödskjut-
ning av en brasiliansk man i efterspelet av attentaten. Övervakning represen-
terades då som ett strukturellt problem med främlingsfientliga undertoner. 
Avslutningsvis kan man säga att i dessa motdiskurser framstod inte övervak-
ning som ett skydd mot terrorism, utan som ytterligare ett samhällsfenomen 
som gör människor till offer. På så sätt konstrueras ett dubbelt offerskap där 
diskursens ‘vi’ både utgör ett offer för terrorism och samtidigt ett offer för 
sitt eget kontrollbehov och sin rädsla. 

I nästa kapitel diskuteras hur övervakningens betydelse skrivs fram i beri-
kande termer som ett verktyg för omvänd övervakning. Kapitlet belyser hur 
medier gestaltar övervakningspraktiker när de vänds mot ‘makten’.
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kApItel 6 

övervakat polisvåld

Omvänd övervakning

Det här kapitlet syftar till att problematisera hur övervakningsdiskurser 
tar form när ‘övervakaren’ – här symboliserad av polisen – själv står under 
övervakning. Användning av digital fototeknik har expanderat under de se-
naste åren. Förekomsten av handkameror, mobiltelefonkameror och över-
vakningskameror ökar, de blir både mer tillgängliga och frekvent förekom-
mande. Publikationer av amatörbilder i både traditionella och nya medier som 
exempelvis YouTube ger tillgång till kontroll över ett visuellt fält som innan 
den digitala teknikens expansion var begränsad främst till vissa institutioner 
som polisen själva eller den traditionella journalistiken (jfr. Fiske 1994:127). 
Teknikanvändning möjliggör idag att en potentiell maktförskjutning uppstår 
mellan ‘övervakare’ och ‘övervakad’. 

De mediehändelser som studeras här utgör exempel på när poliser begår 
vad som i medier artikuleras som mer eller mindre illegitima handlingar. Fall 
berörs där polisens arbetsmetoder inte tycks kunna konstrueras som att de 
sorterar inom polisens normala arbetsuppgifter, till stor del på grund av att 
deras beteenden registrerats visuellt. Vidare diskuteras exempel på hur bety-
delser av polisers våld förhandlas i en övervakningsdiskurs där mediala repre-
sentationer av offer och förövare blir centrala för skapandet av kunskap kring 
polisers våldshandlingar. På det sättet framträder en tematik där övervakning 
kan betraktas som en omvänd process jämfört med hur den diskuterats i de 
tre föregående kapitlen.

Inledningsvis diskuteras hur omvänd övervakning förekommit inom ak-
tivistkulturer och i andra, av medier uppmärksammade, fall av polisvåld. 
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Kapitlet avslutas med en analys av en specifik mediehändelse där en man blev 
gripen av polis på en bensinmack i Sverige. Det våldsamma ingripandet fil-
mades av övervakningskameror och visar hur poliserna slår mannen med sina 
batonger. Bildmaterialet användes sedan av bland annat dagspressen.

”Synligheten är en fälla”
Parallellt med att tekniker för omvänd övervakning blev tillgängliga för ‘van-
liga människor’ användes bildtyper som övervakningsbilder och amatörfilmer 
också av etablerade massmedier för att visuellt representera polisers arbete. 
Teveserier som innefattar dramatiska övervakningsbilder och ‘autentiskt’ 
filmmaterial om poliser i arbete har utgjort en del av mediala diskurser kring 
brottslighet åtminstone sedan slutet av 1980-talet. Amerikanska och brittiska 
teveserier som Rescue 911, Real Life Heroes, Cops eller Police, Camera, Action! är 
exempel på detta (Leishman & Mason 2003; Doyle 2003). Ett tidigt svenskt 
exempel är real-crime-serien Efterlyst som började sändas i TV3 år 1990 och 
som fortfarande sänds i skrivande stund. Gemensamt för denna typ av pro-
gram har varit att de visserligen rör sig inom en övervakningsdiskurs, men 
det är inte polisens agerande som övervakas. Programmen lägger däremot ett 
övervakningsperspektiv på offren, förövarna och brotten (jfr.Jermyn 2003). 
Det innebär att polisarbete ofta representeras som legitimt, dramatiskt och 
spännande. Den omvända övervakningen som diskuteras i det här kapitlet 
vänder upp och ned på denna representationsform. 

Ett av de vanligare argumenten för videoövervakning är att tekniken ska 
verka avskräckande för människor att begå brottsliga handlingar och utgöra 
en trygghet för laglydiga medborgare. Den omfattande visuella övervakning 
som kännetecknar dagens urbana samhällen möjliggör emellertid att kameror 
då och då inte bara vänds mot brottslingar eller andra avvikande individer och 
grupper utan också mot dem som upprätthåller lag och ordning. Utmärkande 
för den panoptiska typen av makt är att ingen står utanför dess verkningar. 
»Synligheten är en fälla«, utgör ett klassiskt citat ur Foucaults Övervakning och 
straff (2001/1974:234). Resonemanget illustrerar att även de institutioner 
som påtagligt utövar kontroll ingår i maktspelet. Poliser, som av samhället är 
satta att bland annat övervaka den allmänna ordningen, träder själva in i detta 
övervakningsmaskineri som delvis ligger utom deras kontroll. Därför kan de 
inte undkomma övervakningens normaliserande blickfång.
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I en studie gjord av Benjamin Goold (2003) ställs frågan hur det vardag-
liga och rutinmässiga polisarbetet påverkas av förhållandet att poliser numera 
ofta ingår i ett kameraövervakat synlighetsfält. I studien diskuteras hur detta 
kan bli ett sätt för poliser att »tvingas« anpassa sitt arbete och sitt beteen-
de efter uppsatta lagar, normer och inte minst efter risken att bli granskad. 
Exempelvis uppmärksammar Goold att intervjuade poliser upplever att de 
fråntas autonomi när de själva står under bevakning. I vissa fall kan det leda till 
att de undviker ingripanden för att inte riskera att det skall se ‘fel ut’ eller att 
de kan känna nervositet och osäkerhet på grund av att de vet att de kan vara 
övervakade (Goold 2003). 

Att filma polisers ageranden vid demonstrationer kan betraktas som den 
kanske mest tydliga formen av omvänd övervakning. När videokameran i 
slutet av 1980-talet blev tillgänglig till ett överkomligt pris, kunde kameror 
användas av i stort sett vem som helst i ett övervakande syfte, vilket sedan 
mitten på 1990-talet har varit vanligt förekommande just vid demonstratio-
ner (jfr. McGrath 2004:199). The Video Activism Network är ett exempel på nät-
verk som förespråkar kameraövervakning som verktyg för motstånd mot till 
exempel polisvåld (www.videoactivism.org (2009-01-23)). Videokameror 
beskrivs som ett av de mest effektiva verktygen för att dokumentera polisers 
beteenden vid demonstrationer. Att filma blir ett sätt att kontrollera och fö-
rebygga våldsamma ingripanden eftersom poliser vet att de står under bevak-
ning, menar man på nätverkets webbplats. På samma webbsida finns bilder 
som »vittnar« om polisiära arbetsmetoder vid demonstrationer. Bilden nedan 
sägs illustrera polisiär användning av kemikalier och andra vapen för passivi-
sering av demonstranter.

Bild 14: Chemical Cops (www.videoactivism.org/guildrpt.html 2009-01-23) Foto: Okänd.
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Personen som avbildas med videokamera till vänster i bilden, framstår inte 
bara som potentiellt offer för polisers våld. Bildens tilltal frambringar också 
en position där subjektet framträder som ‘dokumentatör’. Genom att fotogra-
fiet avbildar subjektet med kameran i sin hand, berättar bilden något mer än 
att dessa poliser, med sina skyddsmasker och dragna vapen, kan kategoriseras 
som ‘Chemical Cops’. Den berättar också om en relation mellan medborgare 
och stat där övervakningen är omvänd. 

Videofilmen som registrerar polisens beskjutning av demonstranter under 
de så kallade Göteborgsdemonstrationerna 2001 utgör kanske ett av de mest 
medialt omtalade fallen av omvänd övervakning i Sverige. Stora mängder vi-
suellt material från både amatörer och journalister cirkulerade i mediernas 
rapportering från demonstrationerna. SVT:s Uppdrag granskning berör detta i 
ett inslag (2002-06-18).

Bilden nedan, publicerad på Aftonbladets webbplats (2003-05-09), visar hur 
en demonstrant i Göteborg 2001 skjuts i magen av polisen. Artikeln framhål-
ler att den unge mannen är nära att avlida av skottskadan.

Bild 15: Poliser under bevakning? (Aftonbladet 2003-05-29)1 Foto SVT.

Den här typen av bilder exemplifierar att polisers arbete ute på fältet måste 
se rätt ut. Det är i sig inget anmärkningsvärt. Men däremot ser jag det som en 
‘problematik’ för polisen som har kommit att tydliggöras i och med att väster-

1 www.aftonbladet.se/nyheter/article141999.ab
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ländska samhällen har fått en allt mer utbredd kameraövervakning samtidigt 
som övervakningsbilder och andra typer av amatörbilder används frekvent i 
olika former av massmedier. 

Att massmedier spelar en viktig roll i begripliggörandet och i inramningen 
av händelser som inbegriper polisvåld ter sig i den meningen ganska själv-
klart. Huruvida ett polisingripande kan komma att se ‘rätt’ eller ‘fel’ ut har 
ofta direkta kopplingar till hur den typen av händelser representeras medialt. 
Åtminstone förefaller det gälla utanför rättssalen och särskilt, kan man anta, 
i de fall där ett tillgängligt visuellt material avbildar ett polisiärt ingripande. 
Det gör att konkurrerande symboliska värden tillskrivs övervaknings- och 
amatörbilder som visualiserar den typen av händelser.

Visuella bilder som symboler för polisvåld
Den amatörvideo som skildrade polisens gripande av bilisten Rodney King 
i Los Angeles för snart 20 år sedan, år 1991, utgör exempel på bilder som 
laddats med starka symboliska värden. Videon har kommit att bli en interna-
tionellt mycket uppmärksammad medial händelse som belyser visualisering av 
polisarbete från ett omvänt perspektiv inom såväl populärkultur som akade-
miska diskurser. Händelsen filmades med videokamera av en man som råkade 
befinna sig på platsen vid tillfället. Videobandet användes i efterföljande rät-
tegångar som bevisföring av såväl åklagare som försvarsadvokater. 

Bill Nichols (1994) menar att videofilmen, som såldes till nyhetsredaktio-
ner i USA och sändes över hela världen vid ett flertal tillfällen, misslyckades 
att visa att misshandeln inte var en enskild händelse och att andra personer 
har erfarit samma bemötande av poliser i USA. Bildsekvenserna upphörde 
att få verklighetsanknytning i samma ögonblick som de matades ut i nyhets-
sändningarna. Representationerna tenderade att bli fragmenterade kopior av 
ett händelseförlopp som inte förmådde säga någonting om de rasistiska och 
klassbaserade strukturer som bidrog att forma sociala verkligheter i USA för 
många människor (ibid 1994:21). 

Samtidigt tycks det som att den visuella representationen av misshandeln 
verkligen fungerade som en metonymisk länk till ‘andra’ som Rodney King. 
Det gäller både en hegemonisk rasistisk diskurs, där ‘svarta män’ alltid inter-
pelleras som varandes potentiellt hotfulla och våldsamma, och en anti-rasistisk 
diskurs där ‘svarta’ som grupp betraktas som utsatta för bland annat rasism 
och förtryck från såväl polisen som majoritetssamhället (jfr. Fanon 2005; van 
Dijk 1992). 
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Att misshandeln registrerades visuellt och sedan ingick och fortfarande in-
går i ett massmedialt bildflöde kan såldes läsas och begripliggöras inom ett 
strukturellt raster av såväl rasism som anti-rasism. Bilderna har alltså trätt in 
i en övervakningsdiskurs som är omvänd där ‘övervakaren’, representerad av 
polisen i det här fallet, själv granskats och bedömts och där bilderna på miss-
handeln och mediernas användning av dessa tycks ha utlöst en betydelsekamp 
kring vad som egentligen visualiserades.2 

Judith Butler (1993), argumen-
terar för att »råmaterialet«, det vill 
säga videobandet av misshandeln, 
lästes och begripliggjordes genom 
en rasistisk disposition av det visu-
ella där den svarta kroppen alltid är 
hotfull. Rättegången blev därför ett 
sätt att ritualisera och reproducera 
den hegemoniska rasistiska diskur-
sen om svarthet (jfr. Fanon 2005). 
Denna läsning innebär att represen-
tationer av verkligheten varken kan 
betraktas som neutrala eller enty-
diga. Just därför, menar Butler, blev 
det möjligt för rätten att vända på 
situationen och se Rodney King som 
en hotfull våldsman. Poliserna var 
»tvungna« att agera med ‘övervåld’ 
för att förhindra ett utbrott av man-
nens ‘svarta natur’. Händelsen kunde 
därför begripliggöras inom en rasistisk 
diskurs och som en händelse som utspelade sig inom ‘det normala’ polisarbe-
tet (Butler 1993:16). Trots, eller kanske tack vare, att poliserna friades från 

2  Trots att Rodney King som, enligt bilderna, verkade befinna sig i en hjälplös situation och före-
föll bli misshandlad av fyra poliser, uppfattades han av både polismännen själva och rättens jury som 
en hotfull våldsverkare. De fyra poliser, som utdelade ett antal sparkar och knuffar, 56 batongslag 
samt två träffar med elpistol under ett tidsspann på 81 sekunder, friades av en vit jury i den efter-
kommande rättegången (Kelley 2000). Rättegången och mediala representationer av händelsen kan 
sägas ha varit startskottet till 1992 års våldsamma upplopp i Los Angeles där ca 5000 människor 
arresterades, 1000-tals skadades samt 58 människor dödades (ibid. 2000:50).

Bild 16: Rodney King och poliserna på  
amatörvideo.  Foto: George Holliday.
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anklagelser om misshandel, har händelsen kommit att fungera som en symbol 
för polisvåld genom att bildmaterialet har fått stor massmedial spridning som 
ger avtryck i medier än idag.

Den här typen av nyhetshändelser är inte helt ovanliga. I en artikel om 
polisvåld i Expressen återfinns en intertextuell referens till händelsen i Los 
Angeles.

De brutala bilderna på hur den vite polisen Jeremy Morse griper den 
16-årige svarte Donovan Jackson. Han bankar hans huvud mot mo-
torhuven på en polisbil. Misshandeln filmades. Bara ett par sekunder 
senare slår han den hjälplöse Jackson i ansiktet. […] Rakt över gatan, 
vid ett hotell, stod Mitchell Crooks. Han lyckades fånga allt på film 
och sålde den senare till de stora kanalerna i USA. […] I USA fruktar 
man nu att det kan bli liknande kravaller som det blev efter polismiss-
handeln av Rodney King i Los Angeles 1991.

(Expressen 2002-07-12.)

En rubrik i Svenska Dagbladets nätupplaga publicerad den 27 juni 2007 lyder: 
»Filmat polisvåld utreds«. Artikelsidan innehåller en bild hämtad från video-
portalen YouTube som visar en blodig man som hålls nere mot marken av en 
polis. Bilden är en stillbild ur en videoupptagning som enligt artikeln filmats 
av vittnen som befann sig på platsen för  ingripandet.

I ett annat exempel framträder temat omvänd övervakning på ett liknande 
sätt, men i denna mediehändelse är det polisen som filmar sig själva.

Polis kallar ungdomar blatte och apa - Den lille jävla apajäveln. Ska 
jag göra han steril när jag får tag på honom? sa den ena polisen. - Ja, 
han ska ha sig duktigt med stryk så han inte kan stå på benen, svarade 
den andra. Uttalandena fastnade på en spaningsvideo från kravallerna 
i Rosengård. Nu rasar polismästaren och anmäler poliserna.

(Expressens webbsida 2009-02-05.3)

Den här typen av medieberättelser som bygger på ett omvänt perspektiv 
där poliser positioneras som ‘våldsverkare’ eller ‘rasister’ kan sägas utmana 
etablerade föreställningar om poliser. I demokratiska stater, som bland annat 
vilar på ett ideal om medborgarnas medbestämmanderätt och likhet inför la-
gen, är polisers våld kontroversiellt eftersom det handlar om statens våld mot 

3 www.expressen.se/1.1455501
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den egna befolkningen (Lawrence 2000:19). Trots att polisers normala arbete 
kan inbegripa våldsutövning, kan våldshandlingar uppfattas som ambivalenta 
vad gäller dess legitimitet. Huruvida våldet är berättigat eller inte, står under 
ständig förhandling. Här spelar massmedier en central roll för att ge mening 
och betydelse åt polisers våldsutövning. Det är dessutom rimligt att anta att 
när ett visuellt material i form av övervakningsfilm eller amatörvideo finns 
tillgängligt för publicering, är det troligare att medier problematiserar po-
lisvåld.

Övervakade poliser – ett exempel
Sommaren 2004 registrerade en övervakningskamera ett våldsamt händelse-
förlopp när två poliser grep en äldre man på en bensinmack utanför Stockolm. 
Filmen från bevakningskamerorna, som visar hur poliserna slår mannen med 
sina batonger, släpptes till medierna och användes också som bevis i rätte-
gångarna mot poliserna eftersom att mannen anmälde dem för misshandel. 
Händelsen genererade viss uppmärksamhet i form av reportage i till exempel 
SVT:s Uppdrag granskning och journalistiska texter i dagspress. I det följande 
analyseras hur denna mediehändelse representeras med avseende på relatio-
ner mellan övervakning, offer och förövare. De frågor som ställs är: Vilken 
betydelse får övervakningsbilder? Vilka positioner tillskrivs offret, förövarna 
och den tänkta mediepubliken? Vilken är relationen mellan dessa positioner? 
Hur förklaras våldet i text och bild?

Den huvudsakliga betydelse som tillskrivs övervakningsbilderna är att de 
utgör ett bevis för att händelsen verkligen har ägt rum. Det sker explicit ge-
nom att tidningarna understryker övervakningsbildernas bevisvärde.

Bilderna från övervakningskameran fällde poliserna. Där syns tyd-
ligt hur de ett tiotal gånger slår den försvarslösa pensionären Åke 
Djerfsten med batongerna.

 (Expressen 2005-05-31.)

– Kameran visar vad som hände, säger chefsåklagare Christer Ekelund. 
På de rörliga bilderna syns tydligt hur de två poliserna slår 64-åringen 
flera gånger över hela kroppen med sina batonger. 

(Aftonbladet 2005-03-11.)



133

ÖVERVAKAT POLISVÅLD

Händelsen blev en riksnyhet då mackens övervakningskamera visar 
hur en kvinnlig och en manlig polis slår flera batongslag mot en mans-
person som försöker skydda sig. Videoupptagningen var chefsåklagare 
Christer Ekelunds tunga bevis i tingsrätten. 

(Dagens Nyheter 2005-12-17.)

Övervakningens betydelse som bevisvärde artikuleras genom teckenkombi-
nationerna »övervakningskameran fällde poliserna«, »kameran visar vad som hände«, 
»syns tydligt« samt »mackens övervakningskamera visar hur…«. Det skapar en be-
rättelse där inte våldet i sig blir problematiskt utan att händelsen har registre-
rats av övervakningskameror och tillgängliggjorts för en mediepublik.

Genom denna artikulation tilldelas också den tilltänkta läsaren indirekt en 
position som ‘ögonvittne’. Positionen bidrar till att fylla representationen med 
föreställningar om autenticitet genom att läsaren själv kan bevittna polisernas 
våldsamma agerande. Relationen mellan text och bild medför med andra ord 
att beskrivningen av händelsen framstår som ett öppet fönster mot en oredi-
gerad verklighet. Att ett bildmaterial som visuellt registrerar polisernas hand-
lande används, där en publik med egna ögon kan se vad som »egentligen« ut-
spelade sig, tycks alltså vara det som bär upp mediehändelsens nyhetsvärde. 

Bildanvändningen i denna mediehändelse kan kopplas till en tradition inom 
nyhetsjournalistik som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Bruket 
av fotografier i den så kallade tabloidpressen har en historia som, enligt Karin 
Becker (1992), tog fart på allvar i amerikanska dagstidningar under 1920-talet. 
Händelser som dokumenterades visuellt utgjordes då som nu av våld, olyckor, 
sex och skandaler. Men det var inte främst händelserna i sig som väckte sensa-
tion utan snarare de sätt som händelser representerades på (Becker 1992:133). 
I det här fallet förefaller inte polisingripandet i sig väcka frågor utan snarare 
det sätt som polisingripandet gestaltas i form av övervakningsbilder. 

I ett artikeluppslag i Aftonbladet (2005-03-11) upptas en stor del av över-
vakningsbilder som dominerar tillsammans med rubriken. Även Dagens 
Nyheter (2005-05-31) och Expressen (2005-03-11) använder en liknande bild- 
och textstruktur för att representera samma mediehändelse. Berättarstrategin 
i artikeln kan sägas kombinera perceptuell och kategoriserande realism 
(Chouliaraki 2006). 
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Bild 17: Åke och poliserna. (Aftonbladet 2005-03-11.)

Å ena sidan framträder ett tilltal som bygger på indexikal meningsproduk-
tion. Det innebär att ett tydligt likhetsförhållande råder mellan bild och text. 
Kännetecknande är alltså att texten deskriptivt återger vad som avbildas vi-
suellt vilket medför att det visuella erbjuder betraktaren en påtaglig känsla av 
autenticitet, även om det kan vara svårt att urskilja vad bilderna föreställer på 
grund av låg kvalitet. Å andra sidan följer mediehändelsen kvällspressens sen-
sationsartade stil med en kategoriserande realism som anspelar på publikernas 
förmodade empati med offret.

Offerkonstruktionens betydelse
Den fetstilta rubriken och den efterföljande ingressen kan sägas bidra till att 
utstaka läsalternativen av artikeln. Det är ett formspråk som är välkänt för 
tidningsjournalistik där rubrikens form och innehåll utgör resultatet av en 
mediediskursiv konvention som syftar till att fånga läsarnas intresse (Allan 
1999). Lawrence (2000), som studerat hur uppmärksammade fall av polisvåld 
representerats i amerikansk press menar att det kan vara svårt att vinna gehör 
för att polisvåld ska uppfattas som ett rättmätigt samhällsproblem i nyhets-
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medier till stor del på grund av att majoritetsgrupper sällan själva utsätts för 
våld från poliser (Lawrence 2000:25). Att poliser verkligen agerar »kraftfullt« 
betraktas inte alltid som ett problem utan det ligger snarare i linje med domi-
nerande kriminalpolitiska diskurser (jfr. Findahl 2002; Pollack 2001; Doyle 
2003). Stuart Hall med flera skriver i studien Policing the crisis (1978) att det 
råder en »allmän« uppfattning om att människor som utsätts för våldshand-
lingar av poliser får skylla sig själva. Polisens uppgift är att med våld, om så 
behövs, beskydda den laglydiga befolkningen mot avvikande brottslingar som 
hotar individer, egendom eller staten själv (jfr. Hall et al. 1978:68).

Betraktar man övervakningsbilderna på ingripandet oberoende av texten 
är tolkningsalternativen mer osäkra och öppna, eftersom det är svårt att dis-
kursivt kategorisera offret enbart med hjälp av bilderna. Rör det sig om ett 
legitimt ingripande eller representerar bilden ett polisiärt övergrepp?

Polisens agerande i sig behöver inte betraktas som anmärkningsvärt och 
kunde ha passerat som ett rutinmässigt polisingripande, utan någon medial 
uppmärksamhet. Det som möjliggör att händelsen kan inramas som ett fall av 
omotiverat polisvåld är länkat till hur offret positioneras. I den bemärkelsen 
kan man säga att det inte är polisernas kraftfulla agerande som styr konstruk-
tionen av mediehändelsen utan bildernas bevisvärde och den position som 
tillskrivs offret.

Här slår han pensionären. Åke, 64, misshandlas med batong – sedan 
anmäler polisen honom. Här slår poliserna pensionären Åke Djerfsten 
med batong. Sen anmäler de honom för att ha attackerat dem. Men 
en övervakningskamera avslöjar hur poliserna, enligt åklagaren, miss-
handlar den 64-årige mannen. […] ”Jag skulle tipsa poliserna om att 
ungdomar kör omkring med mopeder i skogen där jag bor. De skräm-
mer djuren.” 

(Aftonbladet 2005-03-11.)

Offrets legitima status uppstår genom de åldersmarkörer som används, »pen-
sionären« samt »den 64-årige mannen«. Att mannen »skulle tipsa poliserna om att 
ungdomar kör omkring med mopeder i skogen« bidrar också till konstruktionen 
av offrets legitimitet. Dessa markörer positionerar offret som en ansvarsfull 
samhällsmedborgare och tycks bli nödvändiga element som »måste« föras in 
för att berättelsen mer entydigt skall kunna läsas inom en diskurs där övervak-
ningen framstår som omvänd. 
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‘Pensionären’ utgör en predisponerad subjektsposition som gör att mannens 
offerskap framstår som på förhand bestämt. Tecknet ‘pensionär’ får en symbo-
lisk innebörd som förankrar och begränsar tänkbara betydelser av händelsen. 
‘Pensionär’ signalerar ‘före detta arbetande människa’, ‘harmlös’ och ‘icke-
våldsam’. Fridolfsson (2006) visar i en analys av medierapporteringen kring 
en ockupation av en operationsavdelning på ett sjukhus på liknande struktu-
rer. I hennes studie legitimeras ockupanternas status i det mediematerial hon 
undersöker just av dessa två element; de positionerades som pensionärer och 
därmed harmlösa och de beskrevs som ‘samhällsmedborgare’ som agerade för 
sitt eget och andras bästa. Därmed framstod ockupanternas agerande som le-
gitimt till skillnad från andra fall av medierapportering kring husockupationer 
(jfr. Fridolfsson 2006:21).

Det föreligger en rad specifika egenskaper som knyts till äldre männis-
kor och i synnerhet till äldre brottsoffer. I huvudsak handlar det om att de 
uppfattas vara svaga, sårbara och värdiga (se Jönson 2001:145). Det gör att 
äldre brottsutsatta, inte minst i medier, ofta tilldelas en position som ‘ideala 
offer’. ‘Det ideala offret’ är en benämning som myntats av kriminologen Nils 
Christie och innebär en typ av offerkonstruktion som, om den kan fästas vid 
en individ eller grupp som drabbats av brott, gör att de får legitim status som 
offer (Christie 2001:47). Det som konstituerar ett idealt offerskap har bland 
annat att göra med om brottsoffren är gamla eller sjuka, om de är respektabla, 
om de befinner sig på en plats där de inte kan klandras för att vara samt om 
gärningsmannen är »stor och ond« eller okänd för offret (ibid. 2001:48).  I 
den här mediehändelsen tycks offret uppfylla dessa kriterier. 

Händelsens mening fixeras paradoxalt nog därmed inte genom att betrak-
taren känner igen det som avbildas, utan främst på ett symboliskt plan där 
man kan anta att betraktaren förväntas instämma med det negativa i att bruka 
våld mot en försvarslös pensionär och att poliserna har misslyckats att agera 
enligt uppställda samhällsnormer. På det sättet kan man också tala om en 
form av ideologisk realism i berättandet av händelsen där det är underförstått 
att poliserna agerar felaktigt då offrets sociala position kan betraktas som pre-
disponerad (jfr. Chouliaraki 2006; Christie 2001).

En liknande journalistisk konstruktion av polisvåldets offer tecknas i en 
artikel i Dagens Nyheter kring polisvåld i Ryssland.

Miljoner ryssar såg det: Hur en kraftigt byggd polisman riktade ett 
knytnävsslag mot kvinnan som höll ett barn i famnen. Oturligt nog för 
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polisen råkade några tv-team spela in händelsen och när den samma 
kväll visades över hela Ryssland blev det ett ramaskri. Att ge sig på 
en försvarslös mor och hennes barn, det är som att spotta på en ikon 
av den heliga madonnan! Desto värre när det är lagens väktare som 
är den skyldige. […] Denna gång var demonstranterna anställda vid 
fiskeflottan som fått vänta på sin lön i sex månader. Men aktionen hade 
inte vederbörligt tillstånd från myndigheterna, och ordningsmaktens 
order var att upplösa den. Det var då Alexander Lysenko, polisöverste 
och chef för Vladivostoks GIBDD (den ökända trafikpolisen) gjorde 
sitt resoluta ingripande mot mamman och hennes dotter. De ryska 
tv-tittarna kunde senare se hur en rak höger träffade den lilla flickan 
och mamman. 

(Dagens Nyheter 2002-09-05.)

Bilden nedan som visualiserar denna våldshandling är inte publicerad i Dagens 
Nyheter men på Vladivostok News webbplats. Den är visserligen filmad av en 
professionell fotograf men tillskrivs samma övervakande funktion som ama-
törbilder eller videoövervakningsbilder.

Bild 18: Madonnan och barnet. 

vn.vladnews.ru/Arch/2002/ISS311/News/upd31.HTM (2009-01-23.)

Här visualiseras en form av övervakat polisvåld som representeras som en pas-
tisch av ett traditionellt motiv inom konsthistorien – Madonnan och barnet. 
I Dagens Nyheters artikel som beskriver samma händelse, är konflikten mellan 
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offer och förövare tydlig. Konflikten förenklar förståelsen av vem som är ‘ren 
och oskyldig’ och därmed kan placeras i en föreställd ‘vi-grupp’ i relation till 
den förtryckande statsmakten. Just barn som brottsoffer brukar tillskrivas 
en position som ideala offer på grund av att de betraktas som oskyldiga och 
försvarslösa (Christie 2001).

Sammanfattningsvis kan man säga att när offer konstrueras som ofarliga för 
samhället framstår polisers ingripande som illegitimt. Det illustrerar också att 
under bevakningens blick behövs det inte något våld eller tvång för att utöva 
makt. Den normaliserande makten kan bli självgående genom tidningarnas 
granskande anspråk. Det tar sitt uttryck i att tidningarna tillskriver polisers 
agerande en betydelse där våldet görs till ett problem eftersom det riktas 
mot representanter för positiva subjektspositioner. Offerskapet underlättar 
till empati och identifikation medan poliserna däremot saknar en given identi-
fikationspunkt för textens underförstådda ‘vi’. Däremot  framstår de som ‘bad 
cops’ som inte tvekar att ta till våld. 

Förövarna och deras agerande
Eftersom filmat polisvåld skrivs fram som någonting sensationellt och nega-
tivt vad gäller polisens våldsanvändning, förekommer olika typer av förkla-
ringar till deras agerande. När övervakningstekniker länkas till funktionen att 
bistå som bevismaterial för polisers ‘oegentliga’ beteenden krävs någon form 
av förklaring. Man kan säga att de dominerande betydelser som känneteck-
nar mediala diskurser om polisen, exempelvis att polisväsendet ofta beskrivs 
som en garant för ordning och rättvisa, hotas att förändras. Det gör att det 
uppstår en kamp om betydelser. Mediehändelsen tycks väcka frågor kring en 
problematik som inte låter sig lämnas obesvarad. Hur kommer det sig att 
poliserna agerade så som övervakningsbilderna avslöjar? Vilka attribut fästs 
vid förövarna?

Våld är ett elastiskt begrepp och utgör en flytande konstruktion som varie-
rar över tid samt beroende på plats och sammanhang (jfr. Tollin & Törnqvist 
2002). Därför är det intressant att beakta hur polisers våld konstrueras. Ett 
sätt att ringa in betydelser av polisvåld är att undersöka hur det betecknas. I en 
professionell diskurs tenderar poliser och kriminologer att dela in polisvåld i 
tre åtskilda kategorier med stigande grad av illegitimitet (Lawrence 2000:20). 
Den legitima formen av polisvåld benämns Use of force, vilken innefattar even-
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tuella våldshandlingar som en legitim del av polisarbetet om andra medel 
visar sig vara otillräckliga. Våldsanvändning betraktas då som en del av ‘det 
normala’ polisarbetet. Artikulationer som underlättar denna typ av förståelse 
av polisvåld kan se ut som följer:

Poliserna har enligt egen utsago befunnit sig i ett trängt läge och följt gäl-
lande regelverk. 

(Dagen Nyheter 2005-03-12.)

Advokat Johan Ödlund har försvarat den manlige polisen. […] det 
våld som förekommit har varit försvarligt. […] jag [den andra anklagade 
polisen] ser inte att vi skulle ha kunnat agerat annorlunda, säger hon. 

(Svenska Dagbladet 2005-05-20.)

Hon vidhåller att det var Åke som attackerade dem, och att de bara 
försvarade sig, i enlighet med polisinstruktionen. – Vi slog mot armar 
och mjukdelar. Vi gjorde som vi blivit lärda. Om vi fälls för detta vet 
jag inte om jag vill vara polis längre. 

(Expressen 2005-03-11.) 

Som framgår av exemplen ovan erbjuds här en förklaring till polisernas age-
rande där våldet konstrueras som en legitim del av polisarbetet: »följt gäl-
lande regelverk«, »vi gjorde som vi blivit lärda« och »ser inte att vi skulle kunnat 
agera annorlunda«. Denna typ av inramning utgör en form av normalisering av 
‘förövarnas’ våld. 

En annan typ av förklaring till polisers våldsutövande, som Lawrence menar 
förekommer i professionella diskurser kring polisvåld, benämns Unnecessary 
force (Lawrence 2000:20). Denna kategorisering innefattar handlingar som ba-
lanserar på gränsen till det acceptabla och betraktas ofta som orsakat av bris-
ter i utbildning eller bristande erfarenhet av arbetet. Förklaringar till polisers 
våldsanvändning ligger då på en mer individuell nivå. Även den kategorin av 
polisvåld manifesteras i mediematerialet. 

Videofilmen från en övervakningskamera avslöjar hur de med sina ba-
tonger slår en 64-årig sjukpensionär. - Ett fruktansvärt oproffsigt upp-
trädande av två poliser. Så beskrev chefsåklagare Christer Ekelund den 
kvinnliga och manliga polisens agerande på Shellmacken i Norsborg 
den 27 juli förra året. 

(Dagens Nyheter 2005-05-20.)
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Att ‘förövarnas’ handlingar artikuleras som om det vore ett »fruktansvärt 
oproffsigt uppträdande« indikerar någon form av brist hos de två anklagade po-
liserna som blir sammanlänkad med diskurser om profession, utbildning och 
erfarenhet. I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter artikuleras förklaringen till 
våldhandlingen på följande sätt.

– Min klient hade bara varit i tjänst en vecka och hade lite erfarenhet 
av arbete på fältet. 

(Svenska Dagbladet 2005-05-20.)

Den 31-årige polismannen hade bara varit i tjänst en vecka, den kvinn-
liga polisen har arbetat i tio år i yttre tjänst.

(Dagens Nyheter 2005-05-18.)

Som framgår av citaten ovan begripliggörs våldet mot en förklaring som till 
viss del sägs vila på uppgifter om bristande erfarenhet, »bara varit i tjänst en 
vecka«. Den bristande erfarenheten konstituerar därigenom en förklaring till 
deras beteende. Expressen, som i en ledare kommenterar detta och andra fall av 
polisvåld, hämtar en förklaring ur samma repertoar. Lösningen på problemet 
med våldsamma poliser artikuleras visserligen inte som om det hade med 
avsaknad av erfarenhet att göra men däremot med otillräckliga kunskaper.

Polisförbundet har två bra förslag, att införa yrkeslegitimation för po-
liser och att göra en förlängd polisutbildning till en del av universitets-
väsendet med egen forskning. 

(Expressen, ledare 2006-07-21.)

De tecken som knyter ihop en lösning i detta exempel består av »förlängd 
polisutbildning« och »universitetsväsendet med egen forskning«. Den bakomliggan-
de logik vilket våldet förklaras genom pekar alltså på att våldet kan »tränas 
bort«. 

Den sista förklaringskategorin som Lawrence menar kännetecknar en pro-
fessionell diskurs om polisvåld benämns brutality (Lawrence 2000:19). Termen 
syftar på sådana gärningar som befinner sig väl utanför gränsen för ‘det nor-
mala’ arbetet och benämns som ‘övervåld’ och är därmed inte att betrakta 
som ett accepterat kollektivt beteendet hos poliser. Ekenvall (2002) redogör 
översiktligt för begreppet ‘polisbrutalitet’ och vad litteratur på området sä-
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ger om fenomenet. Han menar att polisbrutalitet bland annat sammankopplas 
med polismännens problematiska familjesituationer, den organisationsstruk-
tur de ingår i samt brister i kunskap och etik (Ekenvall 2002:30). Även denna 
typ av konstruktion av polisvåld förekommer som förklaring till polisernas 
agerande i mitt material.

– Människor som de ska inte arbeta som poliser. De har utnyttjat sin 
ställning långt över gränsen, säger Åke Djerfsten som tycker att do-
men borde blivit ännu högre.

(Expressen 2005-05-31.)

Åke Djerfsten säger att han tänkte en enda tanke när batongslagen 
haglade över honom: - Modiga typer som bankar på en pensionär. 

(Expressen 2005-03-11.)

Genom att texterna betonar att »de ska inte arbeta som poliser«, »utnyttjat sin 
ställning långt övergränsen« samt »modiga typer som bankar på en pensionär« arti-
kuleras en bild av polisernas agerande där det kan tolkas som polisbrutalitet 
(Lawrence 2000:19).

I de exempel som diskuterats här återfinns egentligen alla tre förklaringar 
vilka kan tillskrivas en professionell diskurs om polisvåld. Det indikerar att 
nyhetsdiskurser om polisvåld följer professionella diskurser om företeelsen. 
Dels vilar förklaringarna på föreställningar där våld beskrivs som en legitim 
del av poliskollektivets arbetsuppgifter, dels ges våldet en implicit orsak som 
vilar på föreställningar om individualitet och bristande erfarenhet. Dessutom 
beskrivs polisernas agerande som om de har passerat gränsen för ‘normalt’ 
polisbeteende. Dessa tre sätt att artikulera betydelsen av ‘förövarnas’ ageran-
de konkurrerar om att begripliggöra våldet på ett diskursivt plan.

Tidigare forskning om polisvåld i medier pekar på att nyhetsmedier ten-
derar att individualisera våldshändelser när poliser misstänks för våldsbrott. 
Detta sker genom att våldsamma poliser positioneras som enstaka rötägg 
alternativt att förklaringar till våldsamma beteenden sammankopplas med 
brister i utbildning och erfarenhet hos enskilda poliser som (över)agerar (jfr. 
Leishman & Mason 2003; Lawrence 2000). Att dessa förklaringar betraktas 
som så pass attraktiva kan tolkas som att de erbjuder enkla svar på frågan 
om hos vem ansvaret ligger samt en lösning på hur man ska komma till rätta 



142

MEDIERAD ÖVERVAKNING

med detta samhällsproblem (jfr. Ekenvall 2002). Genom att misstänkta eller 
dömda poliser positioneras som rötägg erbjuds läsaren en lösning på proble-
met eftersom »rötäggen« enkelt kan plockas ur organisationen, alternativt 
att problemet löser sig självt ju mer erfarenhet enskilda poliser får eller att 
oönskade våldsbeteenden kan utbildas bort. Detta innebär också som en följd 
att mer strukturella problem inom polisen, rörande bland annat frågor om 
etnicitet, genus och klass, riskerar att marginaliseras. 

Återställa ordningen
Många av texterna beskriver händelserna och den efterföljande rättegången 
som ett uttryck för bristande rättssäkerhet. I exemplet nedan kommenteras 
domen över poliserna av en expert, offrets advokat. Även offret uttalar sig om 
att poliserna friades i rätten.

Man undrar vad som krävs för att fälla poliser för misshandel. Om 
det hade varit andra personer som slagit honom är jag övertygad om 
att de hade fällts. Jag får intrycket av att man har en mer välvillig in-
ställning för att de är poliser, säger Martin Cullberg, försvarsadvokat 
åt Åke Djerfsten. 

(Expressen 2005-12-17.) 

Hovrätten resonerar som om jag skulle ha slagit när videon bytte bild. 
Herregud, jag hade ingen aning om att det fanns övervakningskame-
ror över huvud taget, suckar Åke Djerfsten. 

(Dagens Nyheter 2005-12-17.) 

Jag tycker att det är konstigt att poliserna anses vara extra trovär-
diga just därför att de är poliser, säger Åke Djerfsten. Hovrättens dom 
innebär också att poliserna får behålla sina jobb. 

(Aftonbladet 2005-12-17.) 

Dessa artikulationer befinner sig i utkanten av etablerade polisdiskurser och 
utgör i den meningen delar av en konstitutiv utsida som hotar dominerande 
föreställningar om polisen som en organisation satt att bekämpa brott och 
upprätthålla allmän ordning (jfr. Laclau & Mouffe 2001/1985). Inte minst 
riskerar artikulationerna att påverka allmänhetens förtroende för rättsväsen-
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det i negativ riktning. För att inte den betydelse som vanligtvis sammanlänkas 
med polisarbete ska förändras, tycks det vara nödvändigt att söka bibehålla 
en mer fixerad och entydig bild. Trots tämligen enhetliga avståndstaganden i 
nyhetsberättelserna kring polisernas agerande, upprepas artikulationer som 
kan läsas som en diskursiv kamp för att återställa ordningen, att återupprätta 
en mer stabil bild av polisen. Som Expressen skriver i en ledare med rubriken 
Gör något åt polisvåldet:

”Polisen måste åter bli en symbol för rättvisa och trygghet.” 

(Expressen Ledare 2006-07-21.)

Här söker texten upplösa den konflikt som uppstått genom sammankoppling-
en av motsatsparen ‘polis’ och ‘förövare’ med att efterfråga en återgång till de 
betydelser som tidigare kan antas ha legat i polisbegreppet. Andra återkom-
mande exempel tycks kräva ett påpekande att ‘förövaren’ kommer att ompla-
ceras eller avskedas på grund av våldet. Därigenom blir ordningen återställd. 

Nu har rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd beslutat att de ska 
avskedas om de döms ”för misshandel som inte är ringa, eller för osant 
intygande”. 

(Aftonbladet 2005-05-05.)

Poliserna har sedan händelsen haft inre tjänst. Om de fälls för miss-
handel eller osant intygande avskedas de. Det har polisens personal-
ansvarsnämnd beslutat. 

(Dagen Nyheter 2005-03-12.)

Batongslagen mot pensionären Åke Djerfstens kropp spelades in på 
video. Men poliserna som slog hävdar att 64-åringen började. I går 
avslutades rättegången. Döms poliserna riskerar de att få sparken. [...] 
Döms de för misshandel eller osant intygande blir de av med job-
ben, har polisens personalansvarsnämnd beslutat. Döms de enbart för 
tjänstefel får de fortsätta som poliser. De har redan blivit omplacerade 
till inre tjänst. 

(Svenska Dagbladet 2005-05-20.)

De tecken som signalerar att ordningen kommer att återställas är »personal-
ansvarsnämnd«, »de ska avskedas«, »haft inre tjänst«, »få sparken« samt »redan bli-
vit omplacerade«. En läsning är att den här typen av uttalanden är nödvändiga 



144

MEDIERAD ÖVERVAKNING

för att upprätthålla ett allmänhetens förtroende gentemot polismakten och 
att medietexter fungerar som en kanal för att kommunicera detta. Enligt ett 
diskursteoretiskt perspektiv kan denna typ av inramning ses som ett sätt att 
återställa ordningen igen efter att »polisidentiteten« hotats. 

Avslutningsvis kan man läsa denna typ av artikulationer som ett försök att 
eliminera eventuella spår av ambivalens vad gäller polisers våld. En konse-
kvens blir, om man vill, att eventuella läsare lugnas genom berättelser om 
våldsbenägna eller rasistiska poliser som plockas ut ur organisationen. 

Kapitelsummering och diskussion

I de journalistiska texter som analyserats i detta kapitel har övervakningsbil-
der och amatörbilder varit bärande element när det gäller att söka skapa be-
griplighet kring polisvåld. En anledning till att jag funnit rapporteringen om 
polisvåldet mot den äldre mannen och andra liknande händelser intressanta att 
diskutera är att de kan ses som exempel på omvända maktförhållanden. Här 
finns en potential, menar jag, att övervakningskameran (och amatörvideon) 
fungerar som verktyg för motstånd mot hierarkiska maktrelationer som över-
vakningstekniker bidrar till att skapa. Tekniken vänder så att säga upp- och ned 
på maktrelationen som uppstår i övervakningssituationer, vilket illustrerar att 
makt alltid fungerar relationellt och inte endast i en riktning uppifrån och ned 
(jfr. Foucault 2001/1974; Dreyfus & Rainbow 1983:186).

När det gäller kameraövervakat polisvåld betonas bevisvärdet, vilket kan 
ses som en viktig förklaring till att polisvåld får en negativ inramning. Visuella 
bilder tillsammans med konstruktionen av offrens sociala identiteter utgör en 
viktig faktor som gör att polisvåld framställs som ett samhällsproblem värt att 
diskutera och berätta om i nyhetsmedier. Seendet hos den föreställda publiken 
har utgjort en förutsättning för de medieberättelser som erbjudits. Att poliser 
använder våld i sitt arbete kan inte i sig betraktas som ett skäl för att en hän-
delse ska få utrymme i nyhetsmedier eftersom våldsanvändning ingår i polisens 
normala arbetsuppgifter. Att polisvåldet som registrerades av kameror på en 
bensinmack fick stor uppmärksamhet kan däremot antas bero på två aspekter 
kopplade till dess nyhetsvärde. För det första att det i det här fallet fanns ett 
tillgängligt bildmaterial som visualiserade händelsen och därmed utgjorde ett 
»bildbevis« mot poliserna att publicera och förhålla sig till. Nyhetspubliken 
fick då en direkt inblick i händelseförloppet. För det andra att händelsen kan 
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betraktas som oväntad då mannen som anmälde poliserna för misshandel inte 
kunde representeras med en ‘kriminell’ identitet utan positionerades som en 
äldre pensionerad man och därmed som ofarlig för samhället. Enligt den visu-
ella och textuella representationen av händelsen misslyckas poliserna att agera 
enligt en föreställd norm kring polisiärt beteende.

Den främsta identifikationspunkten för betraktare av dessa berättelser tor-
de vara att de som tar del av ett medieinnehåll om polisvåld fungerar som san-
ningsvittnen för våldet som visualiseras. När det gäller identifikationspunkter 
för förövarna tycks de vara tämligen entydiga. Deras agerande kan främst 
förstås utifrån en förklaring som bygger på »rötäggsmetaforen«. Den innebär 
att ordningen återställs genom att våldsamma poliser plockas bort från orga-
nisationen. Denna återställning av ordningen kan läsas på åtminstone två sätt. 
Å ena sidan som ett uttryck för panoptisering där det gäller att inte avvika 
från normen för att inte sorteras bort. Å andra sidan kan den förklaras med 
att ordningen måste återställas för att kunna upprätthålla bilden av en stabil 
organisation. Polisvåld riskerar annars att uppfattas som hot mot den grund-
läggande sociala ordningen. 

I likhet med program inom reality-crime-genren som till exempel Cops, 
som i huvudsak fokuserar på att gestalta polisingripanden av brottslingar, ut-
gör representationer av polisvåld ett skådespel som kan betraktas som en form 
av visualisering av kroppsstraffet (se t ex Leishman & Mason 2003). Även 
om skampålar och gatlopp sedan länge är avskaffade, fungerar även mediala 
framställningar av våldsamma poliser som en normaliserande kraft (Mathisen 
1997; Foucault 2001/1974). Genom att betona bevisvärdet i bilderna läggs 
fokus mer på skådespelet än på själva handlingen. Den omvända övervakning-
ens makt ligger i att skapa ett vetande (i form av bildbevis) om normalitet 
och avvikelse, men det är inte främst i kraft av vad våldsamma poliser faktiskt 
gör som kunskaper om missförhållanden inom polisen skapas, utan makten 
tycks uppstå och verka i de sätt våldet gestaltas (jfr. Foucault 2001/1974:38). 
På så vis kan man betrakta omvänd (kamera)övervakning som en del av ett 
avindividualiserat maktmaskineri som till stor del verkar via olika former av 
massmedier. Avgörande för om polisvåld ska uppfattas som en avvikelse är 
länkat till både de som betraktar skådespelet och till hur skådespelet utfor-
mas. Handlingen som poliser utför när de brukar våld mot demonstranter, 
pensionärer eller brottslingar får betydelse i de mediala konstruktionerna av 
publikerna, förövarna, offren och gärningarna. Inte i våldshandlingar i sig. På 
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grund av detta kan det vara betydelsefullt att amatörbilder/övervakningsbil-
der får behålla sin status av autenticitet just som ett verktyg för motstånd även 
om anmälda poliser sällan döms i domstolar (jfr. Fiske 2005:388).
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kApItel 7

medierad övervakning

En sammanfattande diskussion

Studiens syfte var att undersöka vilka betydelser övervakning tillskrivs i 
svensk dagspress och att problematisera hur journalistiska berättelser står i 
relation till makt, normalitet och avvikelse. Genom att jag har ställt frågor 
om hur övervakningens innebörder artikulerades inom ett avgränsat medialt 
område, terrorism och polisvåld, har vissa samhälleliga kunskaper, normer 
och värderingar utkristalliserats. Dessa frågor har berört hur journalistiska 
texter bidrar till att forma och omforma sociala relationer mellan grupper. 
De grundläggande frågeställningarna har ytterst handlat om mediers styrkraft 
– hur nyhetsmedier skapar kunskap och betydelse av övervakning, vilket i för-
längningen både kan skapa acceptans för övervakning men också väcka miss-
tro mot ‘övervakningssamhällets’ befintliga och framtida praktiker.

Det första empiriska kapitlets syfte var att belysa hur tidningarna gestalta-
de gärningsmännen bakom »Londonbomberna« 2005 med hjälp av övervak-
ningsbilder.  ‘Den muslimska terroristen’ gjordes till ett subjekt som befann 
sig någonstans mellan normalitet och avvikelse, vilket indikerade västvärldens 
brist på kontroll och säkerhet. Kapitlet reste också frågor om vilka sociala 
konsekvenser den typen av representationsform kan tänkas få när det gäller 
till exempel nyhetsmedier som producenter av rädsla. 

Det andra kapitlets tema kretsade runt en diskurs där övervakningen fram-
ställdes som om den behövde intensifieras och förändras. I detta kapitel dis-
kuterade jag hur rädsla och trovärdighet blev betydelsefulla element för att 
begripliggöra talet om en intensifierad bevakning. 
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Det tredje empiriska kapitlet fokuserade på offerskap i relation både till 
terrorism och till vad som kan benämnas som en kontroll- och säkerhets-
kultur. Den övergripande tematiken var hur offerskap konstrueras i texterna 
och hur terrorismen på ett både symboliskt och konkret plan hotade norma-
liteten i samhället. Kapitlet belyste även hur offer själva bidrog till övervak-
ning genom att överlevande bomboffers bilder användes i rapportering om 
händelserna. Dessutom sökte jag analysera och problematisera tidningarnas 
framställningar av offerskap från ett perspektiv där människor blir offer för 
den accelererande övervakningen som pågår i samhället som ett resultat av 
»kriget mot terrorismen«. 

Det sista analyskapitlets syfte var att söka klargöra hur medierad övervak-
ning gestaltas från ett omvänt perspektiv när polisers ageranden står under 
bevakning. Genom att lyfta fram exempel på mediala konstruktioner av över-
vakat polisvåld illustrerade kapitlet hur visuell övervakning potentiellt kan 
bidra till att skapa en maktförskjutning mellan positionerna ‘övervakare’ och 
‘övervakad’. 

Med dessa fyra kapitel har avhandlingen undersökt mediering av övervak-
ning från delvis olika håll. I det följande görs en syntes mellan de problem-
områden som diskuterats i tidigare kapitel genom att jag relaterar dem till 
tre övergripande teman som jag benämner kontroll, normalitet/avvikelse och 
autenticitet. Det finns inga vattentäta skott mellan dessa teman utan de flyter 
delvis samman. 

Kontroll

En stor del av innehållet i mediematerialet har kretsat runt kontroll, vilket 
har gjort kontroll till den kanske tyngsta gemensamma nämnaren för de pro-
blemområden som analyserats. På ett direkt sätt har det manifesterats genom 
att medierna fungerat som en distributionskanal för politiska önskemål om att 
stärka kontrollen och effektivisera kunskapsinsamlingen om hotfulla grupper 
och individer. Men det har också manifesterats genom att medier ger en röst 
åt exempelvis människorättsrörelser som anser att kontrollen i samhället är 
på väg att bli för stark.

En betydande del av den mening som tillskrevs övervakning uttrycktes 
inom vad som kan benämnas som en ‘elitdiskurs’ där de främsta talarna var 
politiker och experter på nationell och EU-nivå. I likhet med andra studier av 
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förhållandet mellan medier och övervakning (Armstrong & Norris 1999) var 
det politiker som förespråkade en intensifiering och utvidgning av både be-
fintliga och framtida övervakningspraktiker. De utgjorde en grupp som talade 
om att trappa upp övervakningen i samhället, även om det också förekom ex-
perter och politiker som problematiserade detta. Den intensifierade kontroll 
som föreslogs i texterna gjordes plausibel till stor del genom den trovärdighet 
dessa expertpositioner åtnjuter i nyhetssammanhang. Att experter eller andra 
former av eliter ges stort utrymme i nyhetsmedier har också med nyhetsvär-
dering att göra. Om ett ämnesområde kan relateras till någon form av »elit-
person« eller »elitnation« är sannolikheten stor att ämnet eller händelsen blir 
en nyhet (jfr. Hvitfeldt 1985:104). En konsekvens som kan uppstå när medier 
okritiskt ger dessa talare utrymme är emellertid att politiska förslag om beho-
vet av utökad övervakning framstår som både oundvikliga och nödvändiga. 

Innehållet i de texter där ‘eliter’ uttalade sig berörde hur västvärlden ska 
kunna skydda sig mot framtida terroristdåd och hur ett föreställt ‘vi’ ska 
undvika att bli offer för terrorism genom att upprätta system för kontroll. 
Medieberättelser om elitens paradoxala önskan om ökad kontroll för att säkra 
samhällets frihet framställdes som den främsta politiska lösningen på säker-
hetsproblematiken. Exempel på förslag som framkom i texterna var utökad 
avlyssning av Internettrafik och telefoni, samarbete mellan polis och militär 
och mellan säkerhetstjänster i Europa. Andra förslag var att svenska lärare 
skulle avrapportera till säkerhetspolisen om avvikande och radikalt elevbe-
teende inom skolan, liksom beskrivningar av nya intelligenta kameror som 
automatiskt varnar när folk beter sig onormalt. En del av betydelseproduktio-
nen av övervakningen artikulerades i termer av att när dessa nya tekniker och 
strategier för övervakning införts blir det öppna samhället fritt att vara fritt.

Medieringen av övervakning handlade även om att framställa den i ter-
mer av en effektiviserad kontroll. Den beskrevs då som mer modern, exakt 
och ekonomiskt kostnadseffektiv än tidigare tekniker, ibland paradoxalt nog 
parallellt med att tidningarna samtidigt belyste övervakningens negativa kon-
sekvenser.

När det gäller tidningarnas konstruktioner av övervakning och polisvåld 
framstod emellertid inte konventionella övervakningsmetoder som exempel-
vis kamerabevakning eller avlyssning som huvudsakliga lösningar på proble-
met. Inte heller gav medierna utrymme åt politiker och experter att förespråka 
att kontrollen av poliser bör intensifieras genom ännu mer teknisk bevakning. 
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Däremot framstod visuell övervakning som viktigt för medial representation 
av polisens våldshandlingar. Därigenom kan man säga att övervakningen sam-
mankopplades med effektivitet – de sensationella bilderna utgjorde det effek-
tiva beviset för oönskade våldsbeteenden. Bevakningskameror beskrevs vis-
serligen som betydelsefulla, men inte som ett kontrollverktyg. Den primära 
kontrollen av polisvåld bestod i att våldsamma poliser skulle plockas ut ur 
organisationen genom att omplaceras eller avskedas. I den nyhetskontext som 
undersökts beskrevs utbildning och upplysning som huvudsakliga verktyg för 
att minska framtida våldsbeteenden hos poliser snarare än konventionella tek-
niker för övervakning.

En slutsats som kan dras här, vad gäller nyhetsmedier som meningsprodu-
center, är att tidningarna tenderade att bli ett slags distributörer av ‘elitens’ 
auktoritära idéer. Men det betyder inte att eliten nödvändigtvis är mer benä-
gen än andra grupper att hysa sådana idéer. Däremot visar det att politiker 
och experter utgjorde den primära gruppen som gavs tillträde att distribuera 
betydelser av övervakning genom massmedier. 

*

Talet om intensifiering av säkerhetstekniker motiverades av texter som berät-
tade om bristande kontroll. En central gestalt i dessa skildringar var en »ny typ« 
av terrorist. Bilder från bevakningskameror som avbildar terrorister på väg in 
i döden var signifikanta för hur gärningsmännen framställdes. Sammantaget 
kan man säga att övervakningsbilder primärt användes som en visuell bekräf-
telse på förövarens farlighet. Det innebär att förövaren inte bara definierades 
diskursivt genom våldsamma beteenden utan på ett symboliskt och imaginärt 
plan som representationer i tidningarna. Bilder på poliser som misshandlar 
‘oskyldiga offer’ tillmättes en liknande funktion genom att de utgjorde beviset 
för de våldshandlingar som tidningarna rapporterade om.

Den mediala användningen av övervakningsbilder var emellertid inte en-
sidig och inte heller entydig. Å ena sidan utgjorde användandet av bilder från 
bevakningskameror en praktik som framstod som till nytta för identifikation 
av farlighet både vad gäller våldsamma poliser och terrorister, å andra sidan 
blev den mediala användningen en symbol för att den samhälleliga kontrollen 
har misslyckats. Det senare gällde dock endast nyhetstexter om terrorism.
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Min studie visar att konstruktioner av förövaren både motsvarade och 
bröt av mot traditionella sätt att gestalta våldsbrottslingar i nyhetsmedier. 
Gestaltningarna av gärningsmännen låg delvis i linje med den etablerade jour-
nalistiska praktiken att upprätta enkla kategoriseringar som skapar fasta iden-
titeter. Det framgick tydligt att förövaren var ‘grym och ond’ och att offret 
var ‘oskyldigt och gott’. En konsekvens av denna polariserade konstruktion 
av relationen mellan förövare och offer underlättade för att göra händelserna 
både begripliga och dramatiska och kanske därmed även säljbara. 

Tidningarna följde till viss del denna konvention men gjorde även avsteg 
från den, speciellt när det gällde representationer av ‘terroristen’. Bilden av 
den nya typen av terrorist var ambivalent och pendlade mellan flera olika 
positioner samtidigt. Dels anspelade texter på ensidiga föreställningar om 
muslimska fundamentalisters farlighet. Förövaren gestaltades då som medlem 
av ett kollektiv, bestående av osjälvständiga och irrationella subjekt. Dessa 
agerade våldsamt och till synes utan rationella mål. Men berättelserna bröt 
också av mot ensidiga schablonbilder av terrorister som annars är vanliga i 
populärkulturella framställningar (se t ex Said 1978). Detta kom till uttryck 
genom att förövarna även gestaltades med namn och ansikten som individer 
som tragiskt nog indoktrinerats att utföra våldshandlingar. 

Kontrolltematiken framträder i synnerhet när gärningsmännen beskrevs 
som ‘vanliga killar’ utan några yttre tecken på sin farlighet. Gärningsmännen 
framställdes som en ny typ av terrorist som smälter in i det västerländska sam-
hället. Vem som helst som såg ‘muslimsk’ ut kunde vara potentiell terrorist, 
blev den logiska följden av texternas budskap. 

I den bemärkelsen spelade medierna en betydande roll när det gäller att 
underbygga rädsla. Genom nyhetsmedierna får läsarna både kunskap om och 
bekräftelse på vem som är farlig samtidigt som de paradoxalt nog informeras 
om att samhället aldrig kan veta vem som är farlig. Detta ser jag som en viktig 
följd av meningsproduktionen av övervakning. Eftersom terroristen beskrevs 
som omöjlig att känna igen och identifiera blev hotet mot samhället särskilt 
starkt. Det i sin tur tycktes motivera och legitimera politikernas tal om beho-
vet av en modernare och mer utbredd övervakning. Det illustrerar hur politik 
och medier integreras.

När poliser ställdes under bevakningens blick och representerades som för-
övare kännetecknades texterna inte av samma ambivalens. Tidningarnas kon-
struktioner av polisvåld följde i huvudsak ett förhärskande mönster som inne-
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bär att när poliser utför våldshandlingar betonas individuella framför struktu-
rella faktorer. Flera andra studier bekräftar att detta är vanligt (jfr. Leishman & 
Mason 2003; Lawrence 2000). I den medierapportering kring polisvåld som 
undersöktes framstod förövarna som individuella »rötägg«, enkla att plocka 
bort från en annars fungerande polisorganisation. 

Den kontrolltematik som verkade i materialet kring polisvåld var således 
sammanlänkad till individuell disciplin, vilket blev särskilt påtagligt när offer 
och förövare trädde in i kamerornas synlighetsfält. Poliserna beskrevs som 
om de brustit i självdisciplin genom att de av olika anledningar inte följt de 
regler som är uppställda. Det förekom också, om än i mindre utsträckning, en 
representationsform där våldsamma polisers beteenden förklarades som ett 
resultat av en kultur inom poliskåren. Kontrollen av avvikande poliser hand-
lade om att det oönskade beteendet antogs kunna utbildas eller tränas bort 
eller att våldsamma poliser helt enkelt skulle avskedas.

*

I den mediala rapporteringen uppkom rädsla som en diskursiv knytpunkt, 
relaterad till den kontrolltematik som diskuteras här. Som framhållits i tidi-
gare kapitel artikulerades övervakningens betydelse på så sätt att tidningarna 
länkade samman säkerhetsbrister i samhället med rädsla för framtida terro-
ristdåd. Det var en huvudfråga som genomsyrade området övervakning och 
terrorism. 

Ett framträdande inslag var relationen mellan rädsla för det okända och hur 
en tänkt ‘vi-grupp’ bör agera i framtiden där en mer effektiv och automatise-
rad bevakning framstod som en nödvändig utväg. I materialet legitimerades 
övervakningstekniker genom att sammanbindas med trygghet och beskrivas 
som viktiga för att skydda samhället och laglydiga medborgare. 

Texternas skildringar av terroristdåden i London visade hur allmänheten 
uppmanats att delta i en sorts övervakningsprocess och hur mobiltelefonka-
meror blivit övervakningsverktyg i händerna på brottsoffer. Det illustrerar 
tydligt hur övervakning kan bli produktiv. Med det menar jag att användning-
en av kameror upprättar en subjektivitet där det mediala brottsoffret fungerar 
som både lagens och mediernas förlängda arm. En konsekvens kan således bli 
att nyhetsmedierna producerar subjekt som frivilligt agerar som »övervak-
ningsagenter« och därigenom positioneras som ansvarsfulla medborgare. 
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Rädsla kopplades även till läsartilltalet. De sätt varpå tilltänkta läsare adres-
serades grundades på en subjektsposition där läsaren förutsättes vara ovillig 
att utsätta sig för risk, till synes oavsett hur minimal sannolikheten för ett ter-
roristdåd i till exempel Sverige uppgavs vara. Därigenom interpelleras också 
läsarna genom en rädslans diskurs där de i förlängningen kan bli mottagliga 
för utökad kontroll.

Risken eller rädslan för att utsättas för polisers våld beskrevs inte som lika 
påtaglig som i området övervakning och terrorism. De innebörder som fästes 
vid rädsla när det gäller polisvåld var egentligen inte kopplade till risken att 
utsättas för polisvåld över huvud taget. Oron för polisvåld som ett problem 
sammankopplades till avsaknad av utbildning och erfarenhet. Dessutom län-
kades rädslan till de brister som sades existera inom rättsväsendet, exempel-
vis svårigheter att få poliser fällda i domstolar.

Även andra perspektiv på övervakningens kontrolleffekter förekom. I vissa 
reportage framträdde människor som offer för samhällelig bevakning, vilket 
påvisar en konflikt mellan motstridiga diskurser. Å ena sidan lyfte tidningarna 
fram övervakningspraktiker som en positiv kraft som skyddar människor mot 
framtida våldsbrott eller som beviset för att ett våldsbrott begåtts. Å andra 
sidan problematiserades kontrollen av människor i negativa termer genom att 
beskrivas som att övervakningen sker på bekostnad av människans frihet och 
som ett uttryck för hot mot individens frihet. Det senare var särskilt tydligt 
på ledarplats. Övervakning konstruerades där inom en liberal diskurs som ett 
problem som drabbar individer snarare än grupper. Det hotar vår ‘personliga 
integritet’ och i den meningen beskrevs det som en form av kontroll även om 
det ofta var oklart vad den personliga integriteten egentligen innebär. 

Övervakning gjordes dessutom till ett problem genom att beskrivas som så 
intensiv att den får negativa konsekvenser för vissa grupper, i första hand mus-
limer eller andra grupper som förväxlades med ‘den nya typen av terrorister’. 
I dessa medieberättelser artikulerades fenomenet som ett resultat av asymme-
triska maktordningar som redan verkade i Storbritannien och på andra platser. 
De negativa aspekterna begripliggjordes då inte på individnivå (i termer av att 
den hotar den personliga integriteten) utan på en kollektiv nivå som en form 
av social sortering. Den innebörd övervakningen då tillmättes kan sägas följa 
en annan övervakningsdiskurs där syftet med övervakning ofta är att sortera 
populationer i segment, vare sig det gäller i kommersiell bemärkelse, på ar-
betsplatser eller brottsrelaterad övervakning (Lyon 2002).
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En möjlig konsekvens av mediers fokusering på emotionella aspekter, till 
exempel rädsla för terroristdåd eller andra typer av riskområden, är att me-
dierna tenderar att både normalisera och legitimera rådande övervaknings-
praktiker i samhället. Det gör vidare att medierna blir en länk i en makttaktik 
som återupprättar kontroll. Den här makttaktiken ser jag inte som aktörs-
styrd utan som en del av en mediediskursiv logik och en vidare politisk lo-
gik. Viljan till intensifierad övervakning kan förklaras med etablerade journa-
listiska praktiker där bristen på kontroll utgör ett av flera spänningshöjande 
element. Samtidigt är talet om rädsla, risk och inte minst övervakning en 
del av de vidare diskurser som redan verkar i samhället eller till och med är 
kännetecknande för moderna samhällen, som bland andra Furedi och Lyon 
diskuterat (jfr. Furedi 2006; Lyon 2003a). 

I en kontext av »kriget mot terrorismen« har medierna som undersökts 
bidragit till att konstituera den övervakningskultur de själva beskriver. I den 
bemärkelsen kan man säga att massmedier fungerar som en plats för definition 
av sociala problem som inkluderar konstruktion av både normalitet och avvi-
kelse. Dessutom kan en effekt vara att medierna bidrar till att skapa samtycke 
kring hur samhället bör, med till stor del tekniska hjälpmedel, övervaka och 
kontrollera människor (jfr. Hall 1978:221). 

Normalitet/avvikelse

Det andra temat som jag menar knyter an till avhandlingens undersökta pro-
blemområden benämner jag normalitet/avvikelse. I centrum för detta tema 
fokuseras hur relationerna mellan offer, förövare och övervakning upprättats 
i materialet. Som framgått av tidigare kapitel samverkade två parallella sätt att 
representera offerskap – ett individuellt och ett kollektivt – som fylldes med 
innehåll genom att kontrasteras mot ‘förövaren’. Offret utgjorde den positiva 
polen i förhållande till förövaren.  

Den typen av polarisering mellan olika subjektspositioner kan kopplas 
till det diskursteoretiska och bredare begreppet social antagonism (Howarth 
2007:123; Torfing 1999:120). Tidningarna gjorde offret till en symbol för 
normaliteten genom att sätta offret i en antagonistisk relation till dess nega-
tion – till den terrorism som hindrar människor i ‘det öppna samhället’ att 
leva sina liv. De sociala positioner som tillskrevs offren framstod därför som 
starkt stereotypiserade och som närmast ouppnåbara ideal om ‘den goda män-
niskan’.
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Övergripande för många gestaltningar av offerskap var ett implicit an-
tagande om att offret är den som ska skyddas med olika former av övervak-
ningspraktiker, vare sig det rör sig om enskilda individer eller samhället i 
stort. Detta var mer tydligt i texter om terroristdådens offer än i texter som 
berörde polisvåldets offer. Det förekom dock i varierande grad i båda mate-
rialkategorierna.

I likhet med andra studier av offerskap och övervakning i medier (Jermyn 
2003) visar analyserna hur ett individuellt och ett kollektivt offerskap har 
bäring på konstruktioner av normalitet. Det individuella offerskapet konstitu-
erades genom personifierade porträtt där offren framstod som värdiga genom 
att texterna anspelade på en rad olika normalitetsmarkörer. Samtidigt blev 
det individuella offret en symbol för en närmast mytisk föreställning om det 
öppna samhället som beskrevs som hotat av terrorism. Det innebar en kol-
lektivisering av offerskapet. ‘Det öppna samhället’ framställdes däremot inte 
som hotat i rapportering om polisvåld. 

När medier ringade in ‘det öppna samhället’ som offer för terrorism, re-
producerades samtidigt en ideologisk myt om ‘västerländsk frihet’. Myten 
kan, menar Jacob Torfing, förstås som en metafor för ett fullständigt enhetligt 
system och ett slutgiltigt mål, en helhet som inte kan bli realiserad för när-
varande (Torfing 1999:115). Slavoj Žižek benämner detta ideologisk fantasi 
(Žižek 2001:38). När tidningarna distribuerade politiska förslag som uttryck-
te oro över att ‘vi’ tvingas inskränka vår frihet genom ökad övervakning kan 
det läsas som ett uttryck för en cynisk ideologiproduktion som projicerar en 
fantasibild av det öppna samhället som alla egentligen är medvetna om aldrig 
kommer att realiseras fullt ut, men likväl fortsatte tidningarna att tala om 
‘det öppna samhället’ som om det vore förverkligat (Žižek 2001:41). I den 
meningen får nyhetsmedier en ideologisk funktion som normaliserar de kon-
trollåtgärder som politiker föreslår och som lika gärna skulle kunna beskrivas 
som ett hot mot det samhälle man säger sig vilja skydda. 

Vad innebar det att offerskapet konstruerades på det sättet, och vad har 
det haft för betydelse när det gäller mediering av övervakning? Här menar jag 
att en tänkbar konsekvens av mediernas gestaltningar av offerskap kan vara 
att läsare försätts i en offerposition genom att medier erbjuder identifikation 
med de offer de beskriver. Detta tenderar att skapa ett tillstånd som påvisar 
hur bräcklig den föreställda normaliteten – ‘det öppna samhället’ – är. Det i 
sin tur kan skapa mottaglighet och acceptans för kontroll- och säkerhetstekni-
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ker samtidigt som det maskerar flera av dess tänkbara negativa konsekvenser, 
till exempel att det kan underbygga en kultur av misstänksamhet, rädsla eller 
främlingsfientlighet. Man kan även tala om en kommersiell aspekt där me-
dier använder dramatiska berättelser om brottsoffer och sociala problem i ett 
vinstdrivande syfte.

Samtidigt skulle medierade övervakningsberättelser kunna få motsatt ef-
fekt. Mediers bevakning av polisers våld mot till exempel minoritetsgrupper 
bidrar på ett symboliskt plan till omförhandlingar av synen på polisen som 
organisation. Det kan exempelvis synliggöra rasistiska praktiker som tycks 
ha normaliserats inom polisen. Övervakningsbilder eller amatörbilder som 
visualiserar missförhållanden framstår på det sättet som en mediepraktik som 
möjliggör motstånd genom att utmana den kultur som har kommit att norma-
liseras inom delar av polisen. Genom medierna förskjuts etablerade normer 
och föreställningar som påverkar maktförhållanden mellan grupper i samhäl-
let och därmed kan medieringen av den typen av omvända övervakningsprak-
tiker bidra till potentiell social förändring.

*

När det gäller konstruktioner av förövare pendlade tidningarna mellan flera 
olika positioner där förövaren både befann sig inom och utanför normalite-
tens skiljelinjer. Det behöver emellertid inte ses som något unikt för just de 
journalistiska texter jag har undersökt. Det är snarare betecknande för med-
ieberättelser om våldsbrott, både när det gäller nyheter och fiktionsmedier. 
De senaste åren har medier rapporterat om till exempel pedofiler, våldtäkts-
män och psykopater som mer eller mindre okontrollerat uppgetts röra sig 
mitt i samhället. Kännetecknande för dessa porträtteringar är att våldsverkare 
utåt sett uppfattats som ‘normala’ och därmed har de lyckats dölja sin farlighet 
för omgivningen. 

Den mediala dubbelpositionen utgör ett klassisk dramaturgiskt grepp som 
kan bidra till att skapa ytterligare rädsla för brott. Dubbelpositionen tycks 
inte bara gestalta, utan även frambringa rädsla för hela grupper av potentiella 
förövare som sägs röra sig i det dolda, utanför normalitetens gränser. I mitt 
material var ett signifikant inslag, åtminstone när det gällde nyhetsdiskursen 
om terrorism, hur förövare lyckats lura befintliga säkerhetssystem, bestående 
av bland annat hundratusentals övervakningskameror.
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Ett utmärkande drag för nyhetsjournalistik är att klassificera genom att sät-
ta etiketter och benämna. Det ligger i den medielogik som även utmärker det 
material som undersökts i den här avhandlingen. I flera exempel visar studien 
hur klassificeringar skapar kunskaper om normalitet och avvikelse. Genom 
journalistiska texter och bilder har förövaren gjorts till ett objekt att samla 
ett vetande kring. Läsarna får följa avvikande individer via övervakningsbilder, 
i berättelser om hur de ser ut och var de befinner sig och inte minst i skild-
ringar av det våld som de gör sig skyldiga till. I den meningen är journalistiken 
en del av en panoptisk makt (Foucault 2001:257). 

Både när det gäller polisvåld och terrorism har övervakningsbilder utgjort 
beviset för våldsverkarnas handlande. Det kan också tänkas innebära att de 
som fångats på bild av bevakningskameror och sedan cirkulerat i dagspress per 
automatik främmandegörs. De har framstått som avvikande i kraft av de sätt 
som de representerats på. Deras onormala beteende kan därigenom sägas ha 
accentuerats genom de mediala framställningsformerna. När avvikelser väl 
blivit synliggjorda utgör detta en form av sedelärande makt som därigenom 
upprättar normalitet. Det gör den mediala makten avindividualiserad och får 
den att fungerar som en normaliserande kraft (Foucault 2001:235; Dreyfus & 
Rainbow 1983:184-85).

De som inte förmår normalisera sig själva korrigeras i bästa (eller i vär-
sta) fall av samhällets kontrollinstanser. Medierapportering om brittiska po-
lisers dödskjutning av en misstänkt terrorist är ett exempel som vittnar om 
det. Detta exempel kan ses som den yttersta konsekvensen av övervakning-
ens mål att genom social sortering kategorisera människor. En följd tycks bli 
reproduktion av asymmetriska maktförhållanden snarare än att övervakning 
framstår som ett effektivt verktyg för att skydda demokratin som ju ofta an-
vänds som argument för den säkerhetskultur som uppkommit i spåren ef-
ter de senaste årens terroristdåd. Händelsen med dödsskjutningen och andra 
övergrepp kopplade till »kriget mot terrorismen« kan alltså ses i ljuset av en 
politisk strategi som kan bli självuppfyllande. Jakten på avvikande grupper 
och individer medför skapandet av ‘de hotfulla’. I det sammanhanget tende-
rar medierna att spela en betydande roll för att underbygga rädsla genom att 
forma kunskapsramar om relationen mellan det normala och abnormala.
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Autenticitet

Den tredje och sista gemensamma knutpunkten för avhandlingen benämner 
jag autenticitetens tema. Inom denna tematik har kunskapsproduktion genom 
visuell autenticitet varit framträdande. När bilder från bevakningskameror 
och amatörbilder eller andra beskrivningar av övervakningspraktiker trätt in i 
en medial kontext och blivit tillgängliga för mediepubliker kan man betrakta 
det som exempel på skärningspunkten mellan »panopticon« (där fåtalet be-
vakar ett flertal) och »synopticon« (där flertalet bevakar ett fåtal) (Mathisen 
1997; Lyon 2003a:19). 

Ur ett synoptiskt perspektiv blir mediers berättelser och användning av 
bilder ett uttryck för en synlighetskultur. Det synoptiska systemet kan relate-
ras till Guy Debords dystopiska syn på samhället där medierepresentationer 
bidrar till formeringar av normer, kunskaper och värderingar om hur vi ser 
på oss själva och vår omvärld. Det som Debord skrev i texten »The society 
of the spectacle« (2005/1967) redan på 1960-talet, kan nog sägas vara än 
mer påtagligt i samtiden. ‘Mediekulturen’ idag kännetecknas kanske mer än 
någonsin av att mening och betydelser kring stora och små händelser skapas, 
sprids och omförhandlas på ett visuellt plan genom användandet av olika ty-
per av massmedier. Tilltron till de visuella bildernas betydelse som autentiska 
bevis ter sig stark. 

För artikuleringen av övervakningens betydelser har denna aspekt varit 
grundläggande. Terrorism, och i viss mån polisvåld, som mediespektakel där 
experter, politiker, offer och förövare figurerar, har fungerat som den arena 
där en kamp om samtycke kring idéer som rättfärdigar tekniker för övervak-
ning utspelar sig.

*

Tidningarnas användning av övervakningsbilder och amatörbilder vill jag be-
tona som särskilt betydelsefulla eftersom de utgjorde de huvudsakliga dis-
kursiva tecknen för autenticitet. De tillskrevs en funktion att blicka bakåt till 
tiden innan katastrofen var ett faktum, men de utgjorde också beviset för att 
det som tidningarna berättade om verkligen hade hänt. I den bemärkelsen 
förstärktes känslan av äkthet och realism. 

En del av autenticiteten ligger också i övervakningsbildens form och till-
blivelse. Eftersom bilderna tas automatiskt av maskiner finns inget subjekt 
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bakom kameran som bestämmer dess komposition. Visserligen sker ett slags 
urval genom att kamerorna placeras på strategiska platser och i vissa fall beva-
kas av operatörer. När dessa bilder används i en nyhetskontext stärks känslan 
av äkthet. Den stärks dessutom genom bildtypens »lågkvalitativa« estetiska 
form. 

En signifikant skillnad uppstår i förhållande till traditionella nyhetsfotogra-
fier, som visserligen också hämtar sin kraft genom att vara kopplade till au-
tenticitet. Men traditionella fotografiers sanningsanspråk vilar ju som bekant 
på nyhetsjournalistikens professionalism som idealt sägs garanteras av bland 
annat riktlinjer för objektivitet och etiska förhållningssätt hos journalister och 
pressfotografer (jfr. Becker 1992:147). Vad beträffar övervakningsbilder är 
det således inte fotografen som verkar som publikens sanningsvittne, utan 
publikerna själva. Avsaknaden av ett subjekt bakom kameran bidrar därför till 
att det blir publiken som får validera bilderna som »bevis« (jfr. Biressi & Nunn 
2003:286).

I avhandlingens analyser har jag argumenterat för att denna bildtyp vinner 
trovärdighet genom det visuella narrativ som karaktäriserar den. Att bilderna 
ofta är mörka, korniga och oskarpa kan stärka autenticiteten. Både övervak-
ningsbilder och amatörbilder tycks kunna erbjuda medier och dess publiker 
ett ‘råmaterial’ av verkligheten som kan upplevas starkare och mer direkt än 
i andra typer av fotografier. I den meningen får de dubbel autenticitet när de 
används i nyhetsgenren med sin redan relativt höga trovärdighet. 

Ur nyhetsmediers perspektiv torde förekomsten av bevakningskameror 
kunna innebära en stor förändring i och med att en ökning i användning möj-
liggör för en till synes aldrig sinande källa av visuellt material. Inte heller är 
nyhetsmedierna beroende av att ha fotografer på plats »när det händer« på 
samma sätt som tidigare, eftersom övervakningskameror i stadsmiljöer ru-
tinmässigt, kontinuerligt och automatiskt registrerar händelser och förlopp. 
Händer någonting extraordinärt är chansen stor för medier att få ett visuellt 
bevis för händelsen. Lägger man därtill de mängder av amatörproducerade 
bilder som de etablerade medieföretagen efterfrågar ökar chansen ytterligare 
att hitta visuella bevis som kan framstå som både dramatiska och »äkta«.

Samtidigt väcker detta förhållande frågor om journalistisk professiona-
lism. Om traditionella nyhetsfotografiers autenticitet vilar på den journa-
listiska professionen, dess oberoende och dess etiska förhållningsregler som 
ofta framhåll i litteratur kring nyhetsjournalistik (jfr. Allan 1999; Hadenius & 
Weibull 2003), förefaller övervakningsbildens och amatörbildens autenticitet 
vila på avsaknad av professionalism. 
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En fråga som kan ställas i detta sammanhang handlar om att det kan tänkas 
uppstå både problem och möjligheter om de »professionella idealen« förbises. 
Ett problem för traditionella medier skulle kunna vara att deras trovärdighet 
undermineras om exempelvis bilder visar sig vara »falska« eller på annat sätt 
kan betraktas som problematiska i en traditionell journalistisk diskurs. I likhet 
med bilder som diskuterats i den här avhandlingen kan en jämförande parallell 
dras till en tragisk händelse som utspelade sig i Finland hösten 2008. En ung 
man filmade sig själv innan han sköt ihjäl flera människor i en skola. Mannens 
visuella självpresentation, som först publicerades i en videoportal på Internet, 
användes sedan av etablerade nyhetsmedier för att representera avvikelse, kan 
man anta. Problemet är, som medieforskaren Kari Andén-Papadopoulos påpe-
kar, att det kan ses som spektakulärt och oetiskt ur ett journalistiskt perspek-
tiv och att medierna undergräver sin roll som »gatekeeper« när de okritiskt 
använder den typen av bildmaterial (intervju med Kari Andén-Papadopoulos i 
Dagens Nyheter (2008-09-24))1. Vad de sociala konsekvenserna blir på sikt kan 
man bara spekulera om, men att den här typen av bildmaterial numera tycks 
vara en självklar del av den traditionella nyhetsdiskursen är klart.

Samtidigt kan man argumentera för att det uppstår möjligheter som följd 
av både ny teknik och den autenticitet som tillskrivs dessa nya typer av bilder. 
En möjlighet är att människor som av olika anledningar inte haft utrymme att 
tala genom de traditionella medierna kan göra det, till exempel via videopor-
taler. Det innebär alltså en potentiell förskjutning av befästa maktpositioner 
inom journalistiska diskurser som gör att publiker själva kan delta i mediepro-
duktionen genom inskickade bilder och texter, på annat sätt än tidigare.

*

Många frågor som rör relationer mellan medier och övervakning har inte dis-
kuterats i den här studien. Tematiken ‘omvänd övervakning’ kan undersökas 
mer djuplodande, till exempel när det gäller medieanvändning av så kallade 
nya eller sociala medier. Det skulle kunna innefatta frågor ur både ett använ-
darperspektiv och hur nya och traditionella medier samverkar. Ett annat om-
råde som är intressant för vidare forskning är hur övervakning representeras 
i mediedebatter som rör både förespråkare för och motståndare till olika for-
mer av övervakning. Här tänker jag främst på den intensiva mediedebatt som 

1 www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/den-ultimata-bekraftelsen-1.505854
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MEDIERAD ÖVERVAKNING

uppstod i svenska medier sommaren 2008 och som berörde den så kallade 
FRA-lagen. En stor del av debatten om lagförslagen initierades, organiserades 
och uttrycktes på webbsidor och i bloggar. Några av de frågor som vore rele-
vanta att ställa för medieforskningen berör vilka farhågor och förhoppningar 
som uttrycks i nya medier kring övervakning och på vilka ideologiska grunder 
man bygger sina argument.

Som jag sökt visa i denna avhandling tillskrivs medierad övervakning många 
olika betydelser som innefattar motstånd mot makt, trygghet inför framtiden, 
hot mot individuell frihet och kanske framför allt en betydelse där den me-
dierade övervakningen riskerar att bidra till en mer långsiktig reproduktion 
av föreställningar om sociala skillnader mellan Vi och de Andra. Avslutningsvis 
kan man konstatera att i det mediematerial som denna avhandling undersöker 
framstår den mediala fokuseringen på kontroll och säkerhet som ett ändlöst 
arbete att urskilja och samla kunskap kring farlig avvikelse – att (åter)upp-
rätta kontroll. Detta har gjorts till stor del genom att tidningarna lanserar 
rädsla som underliggande drivkraft i sina berättelser. Samtidigt kan mediering 
av övervakning innebära en möjlighet att förskjuta etablerade maktrelationer 
som potentiellt bidrar till social förändring.
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summAry

Mediated Surveillance - a study of the different meanings of surveillance in 
Swedish press.

Background and purpose

This thesis explores the use of surveillance images and discourses of surveil-
lance in the Swedish press. Questions concerning surveillance appear fre-
quently in the news today.  The ongoing »War on Terror« generates numerous 
news reports informing their audiences how surveillance technologies will 
protect society, prevent terrorist attacks, and ensure security. The terrorist 
attacks in The United States in 2001 and the bomb attacks in London in 2005 
are two examples of news events that are clearly connected to discourses of 
surveillance.  Surveillance footage of alleged terrorists was widely circulated 
in the news coverage of both events including Internet news and printed news 
media. The surveillance image is a relatively new type of visual image and it is 
frequently seen in news media and other genres such as real-crime-television. 
Over the last two decades, this type of imagery has been mainly used to repre-
sent police work, crime, or unexpected events.

Thus, in a mediated context surveillance has different meanings. It is often 
justified by notions of security and attempts to make the world safer. In cer-
tain situations it is linked to the will to control and govern, and sometimes, 
when surveillance is considered to be too intense and powerful, it is associated 
with public fear of the surveillance society and invasion of privacy. However, 
surveillance can also be seen as a means of resistance, for example when docu-
menting police action with video cameras at public demonstrations. In other 
cases, such as movies and video games, surveillance is constructed as enter-
tainment.

Core question of this study is how news media can be seen as a terrain whe-
re the meanings of surveillance are being reproduced and contested. The main 
purpose of the study is to examine representations of surveillance in Swedish 
newspapers and how they use surveillance and amateur images in their re-
porting. In order to carry this out, the thesis sets up two areas of concern: 
news on terrorism and news on police violence. The questions that produce 
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the field of inquiry are related to how discourses of surveillance are articula-
ted in text and image. They also concern the construction of social identities 
related to reproduction of power relations, normality, and deviance.

Material and research strategies

The research material consists mostly of journalistic texts and visual images 
published in four major Swedish newspapers; Aftonbladet, Expressen, Dagens 
Nyheter and Svenska Dagbladet. The texts were collected from electronic da-
tabases and from microfilm archives. To somewhat lesser degree I have also 
used images and texts from different Internet news sites. In total the study 
covers 380 journalistic texts related to surveillance, terrorism, and police 
violence.

A qualitative research strategy inspired by discourse analysis was under-
taken to investigate in close detail the range of different meanings attached 
to surveillance in newspapers. The research material was categorised thema-
tically in order to obtain an overview of the content in the total number of 
texts. The texts were further divided into smaller groups according to sub-
themes. Thereby, it was possible to identify certain discursive patterns, forms 
of representations and uses of language in texts and images related to the sub-
ject matter. The themes identified for further analysis were, at a broad level, 
related to questions concerning control (power and resistance), normality, 
deviance, and authenticity.  

Theoretical considerations

The study uses Michel Foucault’s concept of the panoptic gaze to discuss how 
power works and develops through normalisation and discourse. I have been 
theoretically inspired by ideas and concepts that derive from critical discourse 
analysis developed by Norman Fairclough and concepts developed by discour-
se theorists such as Ernesto Laclau and Chantal Mouffe.

The concepts of articulation, intertextuality and identity are used to de-
velop a framework for the analysis of the research material. Primary ques-
tions that derive from the theoretical perspectives relate to how texts are 
articulated discursively and how they connect intertexually to other texts and 
genres. In addition, I discuss how social identities are constructed discursively 
and how social relations between different subject positions are articulated. 
Ultimately, theoretical perspectives and analytical questions that derive from 
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them, aim to problematize the media discourses of surveillance in terms of 
social construction of control, normality/deviance, and journalistic authen-
ticity. 

Different themes related to surveillance

The analysis focuses on four major issues: representations of terrorists, inten-
sified surveillance, victims and representations of police violence.

One of the chapters focuses on the surveillance images that were used 
by news media to visually represent the terrorists involved in the so called 
»London bombings« in 2005. The foremost form of visual representation of 
the perpetrators was surveillance images that were taken prior to the attack. 
These images circulated in different types of news media worldwide, including 
the Swedish press. The surveillance image is a relatively new type of image 
that is often used in crime news and in real crime television to visualize crime 
and anti-social behaviour. Certain characteristics in terms of aesthetics and 
truth-value are connected to them. For example, these images, maybe more 
than traditional news photos, seem to be viewed as “raw material” of reality in 
ways that might strengthen the presumed level of authenticity and objectivity, 
even though they lack the better quality found in the traditional news photos. 
Taking this into account, it might seem paradoxical that surveillance images 
used by Swedish press did not fully manage to provide a complete identity of 
the men as ‘terrorists’ even though the images were framed within a context 
of “real crime” representations. On the contrary, the press highlighted the 
normality of the four men’s looks and behaviour in their visual and textual 
representation. The way these images were used by the newspapers became 
a sign of western society’s failure to ensure security and control. The terro-
rists caught on CCTV foot-age appeared to look and behave as ‘normal men’, 
which was a subject of discussion in news articles and editorials commenting 
on these images. The representation of the ‘Muslim terrorist’ – now blending 
in with the ordinary population in western societies – followed a discourse of 
fear that seems to pervade the news media’s view of society. The study discus-
ses how the lack of clear-cut representation of the terrorists that otherwise 
often can be found in contemporary media representations of ‘the Muslim 
terrorist’ constructed fear of future attacks and also enhanced stigmatization 
of large groups of people living both in Great Britain and elsewhere.
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Credibility of experts and reports of possible future terrorist attacks were 
important elements in this discursive theme, which is discussed in chapter 4. 
Politicians and other experts were the predominant subjects who proclaimed 
the need of a more modern, efficient, and enhanced surveillance technology. 
One could claim that the newspapers included in this study uncritically sup-
ported the elite’s desire of intensified surveillance, even though critical voices 
could be heard in parallel texts.

Another major issue of interest in this study is media representations of 
victims, how the construction of victims reproduces normality and how vic-
timisation is linked to surveillance. Victims are constructed in both individual 
and collective terms. Individualisation of victims made it easier to identify 
with the victims. One could say that the portrayal of the personalised victim 
triggered a sense of helplessness. Following the pattern of the representation 
of the terrorist, anyone could be a potential victim in a future terrorist attack. 
The study also shows how newspapers used amateur photographs snapped 
by survivors of the bomb attacks. Thus, the victims were represented, not as 
objects, but as active agents participating in an act of surveillance.

The collective side of victimisation was symbolised by the use of the term 
‘the open society’. The papers interpellated the newsreader as a member of 
the open society and indirectly as subjects who resists being victims. However, 
a parallel discourse on victimisation circulated in the material. In this discour-
se the public, individuals, and certain groups (Muslims) stood under threat of 
the »new« surveillance practices that came into use all over Europe in the af-
termath of the London attacks. Here dystopic stories about negative aspects of 
surveillance such as islamophobia and fear of intrusion of privacy emerged.

The last empirical chapter seeks to connect surveillance to resistance. 
Different media events on police violence are discussed, in particular, events 
that have been filmed by amateur video or surveillance cameras. One of the 
reasons I found this relevant to the study of mediated surveillance, is that it 
illustrates how surveillance can become a reversed process. Surveillance tech-
nology and their normalising effects will not escape those who are set out to 
control the order of society, in this case the police. The analysis indicates that 
news media tends to frame police violence as misconduct of single individuals 
rather than framing it as a collective or cultural problem. Surveillance images 
are mainly seen as evidence for bad behaviour and not as a control device to 
prevent future violent acts. The control of the police, on the other hand, is 
linked to ethical training and education, not to traditional surveillance prac-
tices.
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Surveillance in a mediated context is a complex field with many different 
and contradictive meanings and connotations. This study has aspired to cla-
rify some of them. The study shows how surveillance links up with security, 
resistance, power and control, intrusion of privacy and perhaps the most to 
the reproduction of social differences between Us and Them. Furthermore, 
the news media seems to promote a public discourse of fear, which may con-
tribute to legitimisation of both present and future demands for intensified 
surveillance. However, mediated surveillance may also help to resist and chal-
lenge power hierarchies in society and promote social change.
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källmaterial

tIdnIngAr

Artiklar om terrorism
aftonbladet
2005-07-08 De flyr för livet
2005-07-08 Mördarna filmades
2005-07-08 Attacken kan vara betald av svenskar
2005-07-08 Fångade i mörkret
2005-07-08 Klas Göran från Sverige räddade liv
2005-07-08 Så sprängde han bomben
2005-07-08 Ska någon någonsin våga tunnelbana i London igen?
2005-07-08 Sekunder från döden
2005-07-08 Chris ansikte började brinna
2005-07-08 Kroppar flög runt
2005-07-08 Tobias lurade döden
2005-07-08 Så lätt slår de till här
2005-07-08 Fyra år av terror
2005-07-08 Muslimer? Nej, bara terrorister (kultur)
2005-07-08 Världen reagerar
2005-07-08  Danmark nästa mål
2005-07-09 ”Ny attack – nästa vecka”
2005-07-13 Håll huvet kallt efter terrordåden Det behövs en svensk röst som 
  vill bryta segregationen (ledare)
2005-07-13 Europas mardröm
2005-07-13 ”Ingen kan gå säker längre”
2005-07-14 Terrorns ansikte
2005-07-15 Bilden av Londonterroristen när han bär bombväskan (framsida)
2005-07-15 Här bär han på bomben
2005-07-15 Läraren lurade dem in i döden
2005-07-16 De lurades in i döden
2005-07-17 Linje 30 mot döden
2005-07-23 En  gripen – tre kvar
2005-07-24 ”Terroristen var elektriker”
2005-07-24 Två män gripna i London
2005-07-25 Här kan de slå till igen
2005-07-25 Han ska spränga t-banevagnen
2005-07-28 Bilden från dödståget
2005-07-28 Bomberna i London – dag för dag
2005-07-28 Bomben
2005-08-01 Panik efter nytt terrorlarm i London. Polisen i morse: det är ett 
  verkligt hot (framsidan)
2005-08-03 Thomas dödgrävaren (kultursida)
2005-08-15 Terror och tystnad (kultursida)
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2005-10-03 Terrorn på Bali - Här spränger han bomben
2005-10-10 Du filmas – dygnet runt
2006-05-15 Terrorledarna avlyssnades
2006-07-06 De blev offer för bomberna
2007-01-26 Spikbomb i t-banan - klickade - Passagerarna flydde i skräck
2007-01-30  Här skulle de spränga sig i luften

expressen
2005-07-08 Stockholm skärper säkerheten
2005-07-08 Krypskyttar ska skydda kungafamiljen
2005-07-08  Bar bomb – i en påse. ”Terroristen satte sig på bussen, sedan 
  exploderade han”
2005-07-08 Jakt på 20 män i natt. De skyldiga kan ha fångats på bild
2005-07-08 Olympiskt lugn
2005-07-09 Han dog i bussen. Phillip Russell var försenad till jobbet
2005-07-09 Arg Maud blev snäll
2005-07-09  Jagas för attacken
2005-07-09 Sverige höjer säkerheten på Öresundsbron
2005-07-09 Lovar nya blodbad. ”Attacken är startskottet för fullskaligt 
  terrorkrig”
2005-07-10 ”Vi gjorde attacken” Misstänkt terrorist skadad - bevakas på 
  sjukhuset
2005-07-10 30 000 flydde i panik. Nytt terrorlarm i Birmingham - city 
  evakuerat i natt
2005-07-10 Islam är en farlig religion (krönika)
2005-07-11 Huvud av misstänkt al-Qaida-bombare hittades vid bussen
2005-07-12 Krypskyttar fick bevaka Mariah Carey
2005-07-12 ”Tiger är ett terroristmål”. Golfstjärnan och frun Elin skyddas av 
  specialpolis under British Open
2005-07-12 Polisen: Vi har hittat bombmännen
2005-07-13 Tonåringar sprängde bomberna
2005-07-15 Läraren - en massmördare
2005-07-15 Han är bombare nummer 4
2005-07-17 Här börjar dödsresan
2005-07-18 Ny oro i London: Terroristerna kan ha gömt bomber
2005-07-19 ”Jag skäms så över min son”
2005-07-20 Hög al-qaidachef greps i Pakistan
2005-07-22 Här grips de för attacken
2005-07-23 Bombaren greps i natt
2005-10-23 Hon födde självmordsbombarens barn
2005-07-29  Övervaka mig mera (ledare)
2005-07-31 Nu ska de knäckas i helvetescellen
2005-08-05 600 militärer skyddar Kluft . Finland har satsat 100 miljoner på 
  säkerheten
2005-08-05 London fruktar nya attacker - 6 000 poliser i tjänst
2005-08-07 ”Barn ska användas i nästa attack”
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2005-10-09 10 greps i terrorrazzia
2005-11-02 Nya terrorattacker stoppade
2005-11-27 Jean Charles de Menezes , 31, en oskyldig elektriker på väg till 
  jobbet. Min pojkvän sköts av misstag
2005-12-08 Privatplan ska skydda Zlatan från terrorister. ”Det kommer alltid 
  stå redo”
2006-06-03 Kvinnorna ska slå till mot VM
2006-08-12 ”Så fulla av ilska”. Över 1 000 brittiska muslimer redo bli 
  självmordsbombare
2006-08-13 Minst 30 nya hot. ”Det kommer att vara omöjligt att stoppa 
  dem alla”
2007-03-23 Tre gripna för terrorbomberna
2007-03-12 Terroristexperterna Yonah Alexander och Erik Brattberg: Terrorhot  
  snart även mot Sverige
2007-07-08 Forskare värvas av al-Qaida
2007-07-08 I terrorns skugga

dagens nyheter
2003-09-14 Bilder på eftersökte mannen släppta
2005-07-08 ”Militären måste kunna hjälpa polisen vid terrordåd”.
2005-07-08 New York 11/9, Madrid 11/3, London 7/7 2005 (ledare)
2005-07-08 En svart dag för världens stad (ledare)
2005-07-08  Attacken mot London
2005-07-08 Svenska företag öppnar kriskontor
2005-07-08  al-Qaida pekas ut efter attentat i London’
2005-07-08 Londonbor låter sig inte skrämmas
2005-07-08  Dåd som följer känt mönster
2005-07-08 ”Sådant här kan vi inte påverka”
2005-07-08 Svenska språkelever instängda i kaoset
2005-07-08 UD: Inga skadade svenskar funna
2005-07-08 Persson jämför med den 11 septemer
2005-07-08 Brittiske ambassadören värnar öppet samhälle
2005-07-08  G8-ledarna sköt upp klimatsamtalen
2005-07-09 EU vill snabba på säkerhetssamarbete
2005-07-09 Om det hade hänt i Stockholm
2005-07-09 Spöklikt i Londons t-bana (framsida)
2005-07-09 Terroristerna ligger alltid steget före (ledare)
2005-07-09 Experternas obehag och allmänhetens oro (debatt)
2005-07-09 Polisen saknar spår efter förövarna
2005-07-09 Krisberedskap som politisk teater (ledare)
2005-07-09 Försvarschef: Orimligt att militären inte får delta
2005-07-09 ”Terroristattacken i London problem för morgonpressen” (debatt)
2005-07-09 Centern tror inte på hårdare kontroll
2005-07-09 Krisgrupp inrättad för svenska studenter
2005-07-09 Brittisk underrättelsetjänst en förebild
2005-07-09  Polisen saknar spår efter förövarna
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2005-07-09 Chockade muslimer fruktar vedergällning
2005-07-09 Londons sjukhus dignade under bördan
2005-07-09 Talibaner: Terrorn priset för ledarnas ondska
2005-07-09 Iran fördömer dådet men ger väst skulden
2005-07-09 Kvarglömda väskor skapade dansk nervositet
2005-07-09 New York skärper säkerheten
2005-07-09 Spänt och vilset i Londons t-bana
2005-07-09 Mellanöstern fördömer bombattentaten
2005-07-10 Ständiga bomblarm vardag efter attacken (framsida)
2005-07-10 Explosionerna utlöstes samtidigt
2005-07-10 ”Jag hade otrolig tur som tog mig ur det där tåget”
2005-07-10 ”Nätverk i Sverige ger terrorstöd till utlandet”
2005-07-10 London den 7 juli 2005
2005-07-10 ”Terrorn måste dras upp med rötterna”
2005-07-10 Never give in. Never. Never. Never (insändare)
2005-07-10 Skyddsutrustning i malpåse
2005-07-10 Svenska muslimer pekas inte längre ut som terrorister
2005-07-10  Oro i Storbritannien efter flera våldsdåd mot muslimer
2005-07-10  Terrorister är inte det största hotet (ledare)
2005-07-10 Den här staden klarar det (ledare)
2005-07-11 Tre gripna i mödosam terroristjakt (framsida)
2005-07-11 ”Al-Qaida rekryterar bland Londons unga muslimer
2005-07-11 Krigsveteraner hedrade terrorns offer
2005-07-11 USA letar terrorceller efter Londonbomberna
2005-07-11 Falskt larm orsakade massevakuering i Birmingham
2005-07-11  Riskabelt räddningsarbete i 60 graders värme
2005-07-12 Londonpolisen fruktar nya terrordåd
2005-07-12 Räddningsarbetarna räknar med att hitta fler döda
2005-07-12  Falsk t-banefilm sprider datavirus
2005-07-12 Räddningsarbetarna räknar med att hitta fler döda
2005-07-12 Brandförsvaret kräver bättre skydd i tunnlar
2005-07-12 Bush vill förlänga omstridd lag
2005-07-12  Sverige från utsidan: Svenska kvinnor stormar framåt
2005-07-12 Minneslund för terrorns offer invigd
2005-07-12  Bomblarm skrämmer nervöst Köpenhamn
2005-07-13 Sverige driver på EU:s terrorbekämpning
2005-07-13 Självmordsbombare bakom attentaten
2005-07-13 Kamerorna polisens viktigaste vapen
2005-07-13 Självmordsbombare bakom attentaten
2005-07-14  Grogrund för islamistisk extremism i Sverige
2005-07-14 Terrorn nådde deras kvarter (framsida)
2005-07-14 Man föds inte till terrorist – man blir det (ledare)
2005-07-14 Rädslan växer i de utpekades kvarter
2005-07-14 ”Nästa terrorattentat kan drabba Danmark eller Italien”
2005-07-14 Polisen i intensiv jakt efter hjärnan bakom dåden
2005-07-14 ”Morsan trodde jag skulle bli terrorist”
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2005-07-14  Försvaret ska få jaga terrorister på Internet
2005-07-14 Utanförskap och frustration grogrund för extremism
2005-07-15 Polisen på jakt efter fler inblandade
2005-07-15 Europa och London hedrade bombattentatens offer
2005-07-15  ”Lärare bör rapportera till Säpo” 
2005-07-15 Danskar fruktar terrorattack på hemmaplan (framsida)
2005-07-15 ”Förr eller senare kommer terrorn även till Danmark”
2005-07-16 Misstänkt huvudman gripen i Egypten
2005-07-16 Bombmännen lurade sin omgivning med dubbelliv
2005-07-16  Italien fruktar ett terrordåd
2005-08-17 Leijonborg fumlar med stafettpinnen (ledare)
2005-07-18 Sex nya gripanden i Beeston sent på söndagskvällen
2005-07-18 Sex nya gripanden i Beeston sent på söndagskvällen
2005-07-21  Brittisk splittring om terror
2005-07-21 Misstänkta ska lagras i globalt register
2005-07-22 ”Jag älskar Usama bin Ladin”
2005-07-22 Nya dåd sprider skräck (framsida)
2005-07-22 De älskar döden mer än livet (ledare)
2005-07-22 Dramatisk jakt på hjärnan bakom dådet
2005-07-22 ”Sverige utmärkt land för att skapa terrorceller”
2005-07-22 Flydde våldet i Kabul – dödades av terrorn i t-banan
2005-07-22 Svensk nekar till inblandning
2005-07-22 Polisen jagar flera misstänkta
2005-07-22 Skräck och panik spreds i tunnelbanan
2005-07-22  Regeringen i krismöte
2005-07-22  Experter varnar för fler terrorattacker
2005-07-22  Fruktan ska lamslå samhället
2005-07-23 Terroristerna som Londonpolisen jagar
2005-07-23 Svenska ambassaden i London i full beredskap
2005-07-23 Misstänkt terrorist sköts till döds
2005-07-23 Dramatisk jakt på terrorister (framsida)
2005-07-23 ”Det var väldigt nervöst att åka till jobbet i dag”
2005-07-23 Muslimer fruktar polis efter dödskjutning
2005-07-23 Svensk såg bombman fly
2005-07-23 Terrordåden kan leda till miljonförluster
2005-07-23 Ögonvittne talade med misstänkt bombman i tunnelbanan
2005-07-24 Kåll: Den mystiske mannen (kultur)
2005-07-24 Polisen sköt ihjäl oskyldig
2005-07-24 ”Sverige borde kräva snabbt slut på kriget mot terrorn” (debatt)
2005-07-24 Alla Londonpoliser deltar i terroristjakten
2005-07-25 Oro och fruktan i moskén
2005-07-25 Kolonialism en förklaring till koranskolor
2005-07-25  Ytterligare en gripen i London
2005-07-26 Miljontals övervakningskameror håller ett öga på britterna
2005-07-26 Kritiken har tystnat mot Londons övervakning (framsida)
2005-07-26 Blair får stöd för hårdare tag mot terrorister
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2005-07-27 Alla Londonpoliser deltar i terroristjakten
2005-07-28 Misstänkt bombare greps
2005-07-28 Främlingsfientlighet i tidningar
2005-07-29 al-Qaida har åter bytt skepnad. Usama bin Ladins organisation 
  övergick i en mängd självständiga celler
2005-07-29 Samma bombexpert bakom dåden
2005-07-30 Finesserna frodas när kamerorna krymper
2005-07-30 Polis grep misstänkta huvudmän. Dramatiska räder i London
2005-07-30  Polisen grep misstänkta huvudmän
2005-07-31 Oskyldiga faller offer för polisens kulor
2005-08-11 Terrorhot skrämmer inte i Londons finanskvarter
2005-08-20 Bristen på sura tanter (ledare)
2005-08-27 Johannes Åman: Att låta vardagslivet ha sin gång är en 
  motståndshandling (Ledare)
2005-09-21 Bilder släppta på 7/7-bombarnas ”repetition”
2005-10-05 Tankepoliser - nej tack! (kultur)
2005-10-23 Hennes jobb är att förstå terrorister
2005-11-01 Öron som hör både för mycket och för lite (ledare)
2005-11-09 16 gripna för planer på terrorattack i Australien
2005-11-15  Kameror ska vaka i Londons t-bana
2005-12-02 Hemlig plan mot terrorism inom EU
2005-12-23 Brittiska bilister ska övervakas i jakten på terrorister
2006-01-07 Londonborna enades mot terrorn
2006-02-11 ”Sluta måla upp falska bilder av övervakarstaten”
2006-05-11 Bättre resurser kunde stoppat Londonbomber
2006-05-12 Förslag att britter ska varnas vid terrorhot
2006-06-30 Stort bakslag för Blair
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