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Abstract 

Title: Merkel with NSA on the telephone 
The aim of this essay is to study how Angela Merkel is being portrayed in context of 

NSAs surveillance in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. The 

time period for the study is from the 24th of October to the 7th of November in the 

autumn of 2013. To concretize the aim three questions was formulated, how Angela 

Merkel was being portrayed in the material, how NSAs surveillance of Angela Merkel 

was being portrayed in the material and how different statements for various 

individuals in the material could affect the truth about the surveillance. The method 

chosen to study these questions was a discourse analysis, which also would contain 

parts of a linguistic analysis. The theories to support the method were Laclau & 

Mouffes discourse theory and Michel Foucault’s genealogical discourse analysis. The 

results of the analysis points to that Angela Merkel are being portrayed with titles, 

which represent her position in a democratic society. Words such as “head of 

government” “Bundeskansler” and “Kansler” are all frequently used to describe 

Angela Merkel’s position. Other findings points to that Angela Merkel’s position in 

the material is defined trough relationships with other political actors and leaders. 

The surveillance itself had in the material mostly negative effects on the relationships 

between the USA/Obama and EU/Germany/Merkel and was also pointed out as a 

problem for the on going talks of the FTA. More findings include the battle of the 

truth surrounding the surveillance, where at one side the USA with representative 

leaders from agencies like NSA and resides and on the other side journalists and 

leaders from EU resides. Both parties produce new knowledge with which they 

attempt to make a claim at the truth. Many conclusions that can be drawn from this 

essay the first is the way journalists use elites to verify and strengthen its articles. The 

second is the synoptic power that the media posses with which the members of 

societies can watch its leaders. And third, the way, in these case, the politicians gets 

there power and position verified due to different relationships with other political 

leaders of powerful individuals.  
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Abstract 
Titel: Merkel med NSA på andra sidan luren 
Syftet med den undersökning var att studera hur Angela Merkel blir framställd i en 

kontext av NSAs övervakning i de svenska tidningarna Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. Tidsperioden som studeras är mellan den 24 oktober till och med den 

7:e november 2013. Syftet konkretiserades genom tre frågor, hur Angela Merkel 

framställdes i materialet, hur NSAs övervakning av Angela Merkel framställdes samt 

hur olika uttalanden från olika personer i materialet kunde påverka sanningen om 

övervakningen. Metoden som användes för undersökningen var en diskursanalys, 

vilken även innehöll delar av en lingvistiskanalys. De teorier som valdes för att stötta 

metoden var Laclau & Mouffes diskursteori samt Michel Foucaults genealogiska 

diskursanalys. Undersökningens resultat pekar på att Angela Merkel blev framställd 

genom titlar, vilka representerar hennes position i ett demokratiskt samhälle. Ord 

som ”regeringschef, ”Bundeskansler” och Kansler var frekvent använda för att 

beskriva Angela Merkels position. Andra analysresultat pekar på att Angela Merkels 

position ofta blir definierad genom relationer med andra politiska aktörer och ledare. 

Själva övervakningen hade för det mesta negativa effekter på relationerna mellan 

USA/Obama och Eu/Tyskland/Merkel. Övervakningen pekades också ut som ett 

problem i de pågående förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA. 

Vidare framkom det en kamp om sanningen mellan aktörerna i materialet. På ena 

sidan fanns USA med representativa ledare från institutioner som NSA. På andra 

sidan fanns journalister och ledare från EU. Båda sidorna producerade ny kunskap 

om vad som hade skett, med vilken kunskap de försökte göra anspråk på sanningen. 

Många slutsatser går att dra från denna undersökning, den första är hur journalister 

använder ”eliter” för att verifiera och stärka sina artiklar. Den handlar om den 

synoptiska makten som medier innehar, genom vilken medlemmar av samhället kan 

övervaka sina ledare. Den tredje är på vilket sätt politiker kan få sina positioner och 

makt bekräftade genom olika relationer de har till andra politiskaledare eller mäktiga 

individer.  
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1. Inledning  

Den 24 oktober 2013 framkom det för första gången i svenska medier att USA, 

genom sitt övervakningsorgan NSA, National Security Agency, Nationella 

Säkerhetsmyndigheten i svensk översättning, hade avlyssnat Angela Merkels 

mobiltelefon. Övervakningen varken började eller slutade med Merkel, utan hade 

skett mot individer inom alla samhällsskikt. Under 2013 har det genom material 

som läckts från en före detta konsult anställd vid NSA, framkommit indikationer 

på en storskalig övervakning från USAs sida (www.theguardian.com, 140109). Det 

handlade om övervakning av kommunikationer mellan flera miljoner människor, 

båda i USA och andra delar av världen. Det framkom redan då att även ledare för 

olika länder, bland annat Brasiliens president, hade fått sina mail lästa av NSA 

(www.dn.se, 140107). 

 

Idag sker övervakning kontinuerligt, men vem och vad som övervakas är inte alltid 

lätt att se. Vilka som ska och får övervakas blir inte sällan en fråga om 

gränsdragning mellan den personliga integriteten och vad som är för allmänhetens 

bästa. Att ett land övervakar sina fiender för att snabbt kunna agera innan någon 

skada kan ske landet eller dess innevånare är inte heller i sig något överraskande. 

Det är därför övervakningen av Merkel är extra intressant, då USA och Tyskland är 

allierade länder och några direkta hot inte förekommer.  

 

Något som är centralt för denna studie är betydelser. Med betydelser menas här 

egentligen vilket värde eller vilken mening en individ eller en händelse får i 

materialet. I och med övervakningen blir det extra intressant att studera de 

betydelser som de olika aktörerna i övervakningen får. Genom att studera de 

betydelserna som framkommer går det även att dra slutsatser om synen på 

övervakningen i medierna, vilken också förmedlas till allmänheten. De betydelser 

som tillskrivs de olika parterna av övervakningen kan genom medier även påverka 

allmänhetens syn och i förlängningen ställningstagandet i frågor relaterade till 

övervakningen. Bilden av övervakning och avlyssning i medier är ofta kopplad till 

ämnen som terrorism och brottslighet där det finns en tydlig antagonist (Carlsson, 

2009:154). I fallet Merkel finns det inga direkta indikationer på att Merkel utgör 

ett hot mot USA och dess säkerhet. Däremot har Merkel en stark politisk ställning i 

världen. Med Merkels position och Tysklands vänskapliga förhållande till USA i 

åtanke blir det intressant att studera vad materialet, artiklarna i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter, ger för bild av övervakningen. 
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2. Syfte & Frågeställningar 

2.1 Syfte  
Syftet är att undersöka hur Angela Merkel framställs i kontexten av NSAs 

övervakning i Dagens Nyheter och Aftonbladet från den 24 oktober till och med 

den 7 november 2013.  
 

2.2 Frågeställning: 
1. Vad får Angela Merkel för betydelser i materialet?  

2. Vad får NSAs övervakning av Merkel för betydelse i materialet? 

3. Hur påverkar uttalanden från olika individer i materialet sanningen om 

övervakningen? 
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3. Teori & Tidigare forskning 

3.1 Teori 
3.1.1 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe - Diskursteori  
Diskursteorin är en inriktning av diskursanalysen. Inom diskursteorin är en 

diskurs ett språkligt nätverk där språket fungerar relationellt och definierar sin 

betydelse i hur det skiljer sig från andra ord (Wreder, 2007:34f). 

Utgångspositionen för Laclau & Mouffe, med bland annat en del inspiration från 

Ferdinand de Saussure, är alltså på en lingvistisk nivå. De ser likt många andra 

poststrukturalister på språk som en handling, men de poängterar att diskurs även 

innefattar handlingar som inte är språkliga och de tillsammans formar en helhet 

(Bergström & Boréus, 2012:364). Diskursen är således uppbyggd av ord, vilka här 

kallas för tecken. Tecknen kan i sin tur kategoriseras tvåfaldigt, dels som moment, 

de tecken som ryms inom en diskurs, och dels som element, de tecken som inte 

kunnat tillskrivas en betydelse eller inte riktigt ryms inom diskursen (Wreder, 

2007:35f).  

 

Då studiens syfte är att undersöka framställningen av Angela Merkel är det 

intressant att dels se hur språket är betydelsegivande men också hur betydelser i 

materialet tillskrivs Merkel.  

 

De moment och element som anses extra viktiga för betydelsen av diskursen kallas 

nodalpunkter respektive flytande signifikanter. Nodalpunkterna är speciellt viktiga 

för skapandet av betydelser i en diskurs, andra moment får sin betydelse mot 

nodalpunkterna. Elementen tillsammans med de flytande signifikanterna bildar 

det diskursiva fältet, en plats där alternativa betydelser kan utmana de befintliga 

betydelserna inom diskursen (Wreder, 2007:35f). Det betyder också att inga 

betydelser i en diskurs är cementerade, utan att betydelserna kan skifta. Skedet där 

tecknen, element, får sin betydelse eller när betydelsen skiftar kallas för 

artikulation. Det är genom artikulationen som element och flytande signifikanter 

får sin betydelse fastställd och transformeras till nodalpunkter respektive moment 

och dess betydelse får sin plats inom diskursen (Wreder, 2007:35f). Mot 

undersökningens material kommer många olika artikulationer studeras, då 

materialet innehåller många olika utsagor från olika aktörer som på ett eller annat 

sätt formar diskursen. 
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Inom diskursteorin elimineras uttrycket individ och ersätt istället av 

subjektspositioner. Det grundar sig i synen på individen, vilken inom diskursteorin 

bortser från socialt konstruerade variabler hos den enskilda individen. Inom 

diskursteorin fokuseras det istället på under vilka förhållanden och inom vilka 

diskurser en individ ges tillträde. Det aktuella ämnet och vilka färdigheter 

subjektet har inom ämnet samt vilka uttalande som är möjliga att göra i 

sammanhanget är det som subjektspositioner menar att beakta. En individ kan på 

så sätt i teorin ha flera subjektspositioner, men det är enbart de egenskaper som är 

relevanta i den specifika diskursen som räknas (Wreder, 2007:46). I 

undersökningen förekommer, som tidigare nämnts, ett flertal subjektspositioner 

vilka artikulerar och fixerar betydelser av Merkel. Undersökningen ska, för att 

svara på syftet, genom subjektspositionerna utreda vilka de är som har möjlighet 

att uttala sig i en kontext av Angela Merkel. 
 

3.1.2 Michel Foucault - Diskursanalys 
Foucault syn på diskurser började egentligen utifrån ett historiskt perspektiv, där 

han studerade vad det var som styrde diskurser i olika tidsperioder. Foucault såg 

diskurser som ett antal uttalanden vid en specifik tid vilka gav ett språk och 

vetskap om ett specifikt ämne (Hall, 2013:29). Det är alltså inte språk i sig som är 

konstruktivt, utan det är snarare ett instrument igenom vilket kunskap kan 

produceras. Det är diskursen som formar och bestämmer omfattningen av ett 

specifikt ämne. Det kan handla om hur det talas om specifika ämnen, hur socialt 

beteende skiftar på vissa platser. Diskurserna fungerar både som inkluderande, 

genom att den ringar in vissa egenskaper, samtidigt som den utesluter andra (Hall, 

2013:29). Foucault menar vidare att ingen diskurs består av endast ett inlägg, utan 

den byggs upp genom ett antal liknande inlägg på grund av hur kunskapen är 

formerade under en given tid. Foucault utvecklade dock över tiden en syn på hur 

makt och kunskap kan legitimera varandra. Foucault menade att 

institutionaliseringen av kunskap inom vissa diskurser kunde påverka människor i 

ett samhälle (Hall, 2013:32). 

 

Foucault anser att objekt bara kan vara meningsbärande inom en diskurs. Utanför 

är det menlösa. Det betyder inte att saker inte existerar utanför diskursen, det 

finns en fysisk verklighet, men att meningen är omöjlig att definiera utanför 

diskursen (Hall, 2013:30). Ett brott är bara en händelse utan lagen, men en 

kontext bestående av lagar, blir ett brott något olagligt eller inte önskvärt i ett 

samhälle (jmfr Hall, 2013:29f).  
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De exempel som Foucault lyfte fram handlade ofta om socialt uppträdande och andra 

normer som formar hur människor förhåller sig till varandra i ett samhälle, men 

också i förhållande till samhället i sig. Vidare lyfte även Foucault bland annat 

exemplet om samhällets bestraffning av dess medborgare. Kunskapen legitimerade 

de straff som makten i samhället kunde utfärda, samtidigt som makten legitimerade 

användningen av kunskapen i det hänseendet (Hall, 2013:33). Kunskapen kan ju inte 

själv agera utan måste användas av samhällets institutioner, makten, som exempelvis 

domstolar, för att ha en effekt. Tillsammans kan alltså makt och kunskap vara 

sanningen, i exempelvis brott mot lagar, kan de säga vad som är rätt och vad som är 

fel. Foucault menar också att de har möjligheten att göra sig själva sanna. Ny 

kunskap som introduceras till ett samhälle kommer att ha inverkan och när 

inverkningarna syns menar Foucault att de också på något sätt är sanna, från det 

perspektiv att det i alla fall existerar (Hall, 2013:34). 

 

Enligt Foucault finns de 3 olika typer av externa uteslutningar, de två första, det 

förbjudna ordet och avskiljandet av vansinnet hör till de mer historiska medan 

viljan till sanning är mer aktuellt idag (Foucault, 1993:14). Med det förbjudna 

ordet menar Foucault, att vissa ord i vissa kontexter eller platser är förbjudna att 

uttala, det var mer påtagligt bakåt i historien, innan koncept som yttrandefrihet 

präglade vårt samhälle. Avskiljande av vansinnet handlar om censuren av de 

galnas, psykiskt sjukas, tal, vilket oftast tystades ned, men även i ett fåtal exempel 

sågs som en högre sanning bortom vanliga människors uppfattningsförmåga. 

Foucault menar vidare att de två tidigare har inhysts i den senare, sanning, över 

historiens gång i och med institutionaliseringen av exempelvis psykiskt sjuka 

(Foucault, 1993:14f).   
 

3.1.3 Stuart Hall – Representation 
I analogin Representation skriver Stuart Hall tillsammans med några andra forskare 

om kulturen och dess inverkan på representation. Hall menar att kultur är ett 

resultat av gemensamma meningar som individer har bildat. Halls definition av 

kultur är egentligen en process i vilken meningar skapas för medlemmar i olika 

sociala formationer (Hall, 2013:xviii). Språket är i detta sammanhang den 

meningsbildande praktiken och meningarna kan bara delas om individer på ett eller 

annat sätt ha tillgång till språket (Hall, 2013:xvii). Språkets möjlighet att ge mening 

grundar sig i dess egenskap att kunna representera en mental föreställning individer 

har om ett objekt, vilket sen kan kopplas till ett språkligt begrepp (Hall, 2013:xvii). 
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Hur saker får mening genom språket sker på flera sätt, det handlar dels om i vilken 

kontext ett objekt används, då ett objekt kan ha olika betydelser i olika kontexter. 

Vidare handlar det också om hur saker används, känns och talas om, hur det ses på 

saker som används, alltså hur saker representeras genom människan. Det kan också 

handla om hur människor framställer sakerna och hur människor förhåller sig till 

dessa (Hall, 2013:xix). Språket är, enligt Hall, system av representation, på grund av 

språkets funktion, att de kan både förmedla och skapar meningar (Hall, 2013:xx - 

xxi). 

 

Hall talar även om utvecklingen av det diskursiva konceptet och dess roll i 

representationen. Hall pekar på hur även kunskap, inte bara språk och 

representation, konstruerar meningar. Framförallt hur kunskapen korrelerar med 

makt vilka tillsammans kan forma subjektiviteter. Subjektiviteter kan påverka hur 

saker och ting representeras. Det handlar alltså om hur olika perspektiv av 

representation, tankar och praktiker blir dominerande över andra (Hall, 2013:xxii). 

 

3.1.4. Mats Dahllöf – Språklig betydelse. 
Mats Dahllöf tar i sin lärobok språklig betydelse bland annat upp metaforer och dess 

funktion i språket. En används egentligen för att stärka en händelse eller ett 

uttalande genom att dra bildliga jämförelser. Ett exempel på en sådan metafor är, 

”mattan var vit som snö”. De flesta som bor i Sverige vet nog hur vit snö är och kan 

därför genast koppla ihop den färgen med mattans. Dahllöf pekar på att det finns 

många olika typer av metaforer. Dels de metaforer som finns lexikaliserade i vårt 

språk, där läsaren inte behöver tänka för att göra en koppling som den ovan, men 

även metaforer som ligger utanför detta spektrum. De senare gör den bildliga 

referensen något svårare att koppla. I denna undersökning kommer det framförallt 

att fokuseras på den tidigare, de lexikaliserade metaforerna (Dahllöf, 2009:149ff).  
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3.2 Tidigare Forskning 
3.2.1 Eric Carlsson – Medierad Övervakning 
Eric Carlsson är universitetslektor vid institutionen för Kommunikations- och 

medievetenskaper i Umeå. I hans avhandling Medierad Övervakning undersöker 

Carlsson hur övervakning kopplat till brott och terrorism förekommer i svensk 

press. Carlsson undersöker dels de representationer av övervakning som 

förekommer i svensk dagspress, men också hur pressen väljer att använda bilder 

och annat material från övervakning i sin rapportering. Carlsson fokuserar bland 

annat på det material som behandlar bomberna i London 2005. Bomberna i 

London var ett uppmärksammat terroristattentat där en tunnelbana i London 

sprängdes. I samband med nyheterna som följde Londonbomberna pekar Carlsson 

på experternas och politikernas subjektspositioner i materialet samt vilken 

dominerande ställning de får i diskursen. I det sammanhanget pekar Carlsson på 

en synoptisk makt. Med synoptisk makt menar Carlsson att kunskapen om och 

kring händelserna kopplade till terrorism till stor del formas av ”experterna”, vilka 

också blir starka opinionsbildare (Carlsson, 2009:76). Han menar också att den 

status experterna har i samhället från sina subjektspositioner skapar en 

trovärdighet, vilken tidningarna sen använder för att stärka sina nyhetstexter. 

Carlsson pekar på de sociala konsekvenserna som kan följa, när experterna 

tillskrivs en så pass stor trovärdighet, som deras förmåga att påverka/producera 

sanningen (Carlsson 2009:76). Carlsson menar att det framkommer genom 

tidningarnas betoning av expertis, genom exempelvis deras titlar, professor, 

terrorexpert, premiärminister, i materialet (Carlsson 2009:76).   

 

Denna studie om Merkel kommer framförallt att luta sig mot Carlsson resonemang 

som behandlar experternas trovärdighet och hur de kan påverka sanningen men 

också hur de används till att skapa trovärdighet av materialet. Då materialet i 

denna studie till stora delar består av utsagor från, makthavare eller sakkunniga på 

området så som underrättelsechefer blir det också relevant. 
 

3.2.2 Thomas Mathiesen – Synopticon  
Mathiesen publicerade 1997 en artikel som behandlar begreppet panoptikon i 

Foucaults verk Övervakning & Straff. Mathiesen menar, likt Foucault, att vi lever i 

ett samhälle där få övervakar många, men han anser att Foucault har utelämnat 

massmedier och dess övervakande funktioner (Mathiesen, 1997:217ff). Foucault 

nämner inte massmedier någonstans i sitt resonemang. Mathiesen menar att 
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många har möjligheten, genom massmedia, att övervaka, eller i alla fall följa ett 

fåtal (Mathiesen, 1997:219). Mathiesen argumenterar för att massmediers 

övervakande funktioner gör att vi till viss del också lever i ett ”tittarsamhälle” och 

inte bara ett övervakningssamhälle (Mathiesen, 1997:219). Han menar att Foucault 

på det viset inte beaktat utveckling av massmedier som har skett parallellt med 

utvecklingen av panoptikon. Mathiesen pekar vidare på att massmediers 

potentiella makt och att denna kan jämföras med den makt som finns i 

övervakningen (Mahtiesen, 1997:222). Det betyder att på samma sätt som 

makthavare eller de få kan övervaka många, kan de många, genom massmedier 

övervaka makthavarna, de få (Mathiesen, 1997:219). Det visas tydligt i exempelvis 

Sverige, där public service medierna har som uppdrag att agera likt en tredje 

statsmakt och kritiskt granska de få, makthavarna (ref). I den här studien kommer 

Mathiesens tankar om hur massmediers övervakande funktion ger medborgarna 

en möjlighet att övervaka sina makthavare användas. Det blir relevant då 

aktörerna inblandade i övervakningen granskas i medierna och 

samhällsmedborgare kan på så sätt följa, eller övervaka hur de hanterar 

uppdagandet av övervakningen. 

 

3.2.3 David S. Allen – The Trouble with Transparency 
David S. Allens bok The Trouble with Transparency behandlar bland annat 

journalistik och dess validitet. Det är också den aspekt som kommer att användas i 

uppsatsen. Allen tar upp temat transparens och hur journalister genom att synliggöra 

sin arbetsprocess kan stärka trovärdigheten, validiteten i sitt arbete genom just detta. 

Allen menar vidare att journalister arbetar ett efter objektivitetsideal, ett sätt att följa 

detta objektivitetsideal kan bland annat vara ett synliggörande av arbetsmetoderna, 

för att övertyga läsaren om dess trovärdighet och objektivitet. (Allen, 2008, s.324)  

 

Det är intressant att jämföra det Allen pekar på med journalistiken som bedrivs i det 

undersökta materialet för denna studie. Speciellt då för att journalisterna som 

individer har en stark ställning som producenter av det material som undersöks. 
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4. Material & Metod 

4.1 Material 
4.1.1 Källor 
Undersökningens material är hämtat från två av Sveriges största nyhetstidningar, 

Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN) under hösten 2013. Materialet skiljer 

sig åt i karaktär och består av nyheterartiklar, ledare och debattinlägg. 

Anledningen till urvalet av materialet är att de ska ge en så bred och nyanserad 

bild av tidningarnas framställning som möjligt. Även tidningarnas karaktär skiljer 

sig en del åt, dels kvällspress i form av AB och dagspress i form av DN. Även fast 

materialet består av två tidningar görs här ingen komparativ studie. Att bara välja 

en tidning hade inte gett undersökningen nog mycket material. Då material urvalet 

gjordes ungefär 2 veckor efter att den undersökta händelsen uppdagades, 

behövdes helt enkelt två tidningar för att ge ett tillräckligt stort material till en 

analys. I både upplagor och geografisk spridning tillhör tidningarna de största i 

Sverige, utgivningen är nationell och 2013 var de tryckta upplagorna per dag 347 

571 för AB (www.pwc.se, 140108) respektive 279 100 för DN (www.dn.se, 131124). 

De båda tidningar skiljer sig även i fråga om ideologisk inriktning, där DN är 

obundet liberal (www.dn.se, 131125) och AB obundet socialdemokratisk 

(www.aftonbladet.se, 131124). Det uppgifter som har publicerats i tidningarna 

grundar sig många gånger på det material som läcktes av en fördetta anställd 

konsult på NSA vid namn Edward Snowden (www.theguardian.com, 140106).  
 

4.1.2 Insamling 
För att samla in materialet har jag använt mig av Mediearkivet Retriever 

(www.retriver-info.com, 131109). Den sökning som utfördes för att finna 

materialet bestod av sökorden ”NSA” AND ”Merkel”. Resultaten är alltså baserade 

på att båda dessa ord förekommer i det eftersökta materialet. Sökorden 

utarbetades ifrån att de båda var de centrala aktörerna i den mediala händelsen 

syftet avser att utreda. Sökningen skedde från datumet av det första uppdagandet, 

2013-10-24, av övervakningen av Merkel till och med 2 veckor efter, där den sista 

artikeln genererades 2013-11-03. Sökningen genererade 27 artiklar som sedan efter 

närläsning reducerads till 25 stycken. Reduceringen skedde på grund att två 

artiklar, en i respektive tidning, saknade relevans för ämnet eller behandlade det 

allt för kort. Den ena artikeln, var en ”veckan som gått” och omnämnde endast 
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Merkel kort i en mening och hade sedan ett annat fokus. Den andra artikeln som 

föll bort var en ”Veckans Quiz”.  

 

 Av de 25 återstående artiklarna är 15 publicerade i DN och 10 i AB. Materialet som 

genererades av sökorden består av ledare, debattinlägg samt nyhetsartiklar. 

Eftersom en diskursanalys inte fokuserar på bakomliggande förhållande eller 

förkunskaper i utsagor har jag inte gjort någon skillnad på de olika typerna av 

artiklarna och kan även därför inkludera och räkna dessa som utsagor.  

 

4.2 Metod 
4.2.1 Kvalitativ diskursanalys 
Den här undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ 

diskursanalys för att svara på frågeställningarna. En diskursanalys handlar om att 

utreda vad som uttalas i olika kontexter, men också vem det är som kan uttala sig 

inom de kontexterna (Börjesson & Palmblad, 2007:12). Det blir alltså intressant 

för en diskursanalytiker att studera hur platser, berättelser och föremål binds 

samman och formar en diskurs (Börjesson & Palmblad, 2007:12). En 

diskursanalys gör inga anspråk på att förklara hur verkligheten ser ut eller på 

något sätt reflektera den, det är inte heller relevant, då föremål endast kan erhålla 

en betydelse inom en diskurs. Exempelvis är ett slagträ utanför diskursen för 

baseboll, bara ett föremål av trä eller aluminium, men inom diskursen för baseboll 

och dess regler ett slagträ. Inom en diskurs för exempelvis misshandel, kan det 

vara ett vapen och så vidare (jmfr Hall, 2013:29f).   

 

Diskursanalysen kan ses som en motreaktion på de vetenskapliga metoderna som 

har dominerat våra tankegångar om bland annat hur våra föreställningar 

återspeglar den yttre, materiella verkligheten (Boréus & Bergström, 2012:353f). 

Med diskursanalysen menar företrädarna att föreställningarna måste ha hjälp av 

ett språk för att strukturera föreställningarna av verkligheten. Det betyder också 

att språket får en produktiv och central roll i analysen, där språket till stor del 

hjälper till att beskriva och skapa verkligheten (Boréus & Bergström, 2012:354). 

Alla handlingar som utförs kräver alltså ett språk för att möjliggöras. 

 

Det finns egentligen tre olika inriktningar inom diskursanalysen. Den anglosaxiska 

som i första hand företräds av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, vilket är 

influerade av både dekonstruktion och strukturell lingvistik (Bergström & Boréus 
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2012:358). En annan form är den kritiska diskursanalysen (CDA) vilken är än mer 

orienterad mot lingvistiken och dess arbetsmetoder på textnivå (Bergström & 

Boréus, 2012:376). En av de mest kända företrädarna av CDA är Norman 

Fairclough. En tredje metod, introducerad av Michel Foucault, är den som 

studerar diskurser på ett mer övergripande och framförallt historiskt plan. Han 

undersökte diskurser på specifika platser vid specifika historiska skeenden. Den 

typen av studier av Foucault går under namnet det arkeologiska angreppsättet 

(Boréus & Bergström 2012:359). Foucault blev under senare delen av sitt yrkesliv 

mer intresserad av hur makt och kunskap satta i praktik kunde påverka diskurser 

och dess möjligheter. Angreppsättet kallas för det genealogiska och handlar 

konkret problematisering av fenomen i samhället, samt vilka lösningar som 

tillämpas både på ett socialt och institutionellt plan (Bergström & Boréus 

2012:358).  
 

4.2.2 Arbetsmetod 
Ett av de problem som uppstår när ett material ska analyseras diskursivt är en 

brist på praktiska exempel för implementering av teorin. Hur teorierna ska 

implementerats har inte varit självklart och att hitta en metod för att svara på 

syftet krävde en del arbete. Arbetsmetoden består av en blandning mellan Laclau & 

Mouffes diskursteori (se 3.1.1) och det foucaultiska genealogiska perspektiv som 

behandlar maktfrågor (se 3.1.2). Beslutet grundade sig i syftets formulering om att 

i första hand undersöka framställningen. För att kunna göra det till fullo behövdes 

dels analys på textnivå, vilket Laclau & Mouffe bidrar med. För att undersöka hur 

makt och kunskap i Foucaults mening påverkar synen av övervakning i materialet, 

behövdes ytterligare verktyg. 

 

 Undersökningen kommer därför att indelas i två stadier, det första där det på 

textnivå undersöks hur Angela Merkel inom diskursen för övervakning har 

framställts i materialet. I det första stadiet kommer jag använda mig av Laclau & 

Mouffes diskursteori för att söka efter vilka betydelser Merkel tillskrivs inom 

diskursen för övervakning. I det andra stadiet undersöks de praktiker och 

handlingar som kan tänkas ligga bakom den övervakningen. Det handlar om att 

undersöka hur eventuella maktförhållanden framkommer i texten och från vilka 

subjektspositioner uttalanden kommer. 

 

Laclau & Mouffes diskursanalys är tacksam att använda sig av i fråga om 

framställning genom att den till viss del lutar sig åt semiotiken. Analysen är delvis 
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influerad av Ferdinand de Saussures syn på språk som ett tecken system men 

också dekonstruktion. Saussure menar i alla fall att språket fungerar som ett 

referenssystem där varje tecken också har en beteckning (Bergström & Boréus 

2012:365). Det vill säga att ett tecken som övervakning, består av uttrycket 

”övervakning” men också en tankebild om hur övervakning ser ut. Hur en 

tankereferens om övervakning ser ut blir det intressanta för Laclau & Mouffe, d.v.s. 

hur betydelsen av tecken skapas. Ingen betydelse är på så sätt cementerad utan 

förändringar av betydelser kan hela tiden ske och på så sätt även omstrukturera 

diskursen (Bergström & Boréus 2012:365). Genom att applicera tankesättet på 

analysen av materialet blir det möjligt att undersöka vilka betydelser Angela 

Merkel och övervakning får i materialet.  

 

I materialet förekommer många uttalanden från olika subjektspositioner, både 

direkta och indirekta kommentarer om händelsen. I analysmetoden kommer 

uttalandena från subjektspositionerna att tolkas som artikulationer. Det är alltså 

genom uttalandena som elementen och de flytande signifikanterna får sin mening 

fixerad inom diskursen. Det är samtidigt också intressant att titta på 

subjektspositioner i samband med uttalandena. Vilka som ges möjlighet att uttala 

sig om övervakningen av Merkel är även de som har möjlighet att påverka den 

diskursiva formationen av händelsen. Bland annat journalisten har en vital roll 

som författare av materialet, vars utsagor, artikulationer, har en stor möjlighet att 

påverka den diskursiva formationen. Här kommer även maktfrågorna att 

behandlas för att exempelvis undersöka om texterna söker legitimering genom 

uttalande från experter. 

 

Bland annat kommer uteslutningar kartläggas, vilka syftar till att utreda de 

inomdiskursiva förhållandena. Det handlar om vad som får sägas inom diskurs och 

hur motsatser förekommer i materialet. Eftersom utsagorna i materialet kommer 

från både de övervakade och de som övervakar, är det intressant att titta på 

kampen mellan sant och falskt. 

 

4.2.3 Metoddiskussion 
Det svåra har egentligen varit att ringa in och avgränsa olika diskurser. Då NSAs 

övervakning i sig är en diskurs, vilken omfattar all övervakning som har utförts, så 

tillkommer även mindre, så som den om Merkel. Även fast materialet är avgränsat 

efter sökord innehåller det fortfarande information som går att knyta till en större 

diskurs där NSAs övervakning i allmänhet och inte bara den om Merkel går att 
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diskutera. Så en av svårigheterna blir därför att ringa och begränsa materialet så 

att analysen behandlar övervakningen av Merkel och inom vilken del av NSAs 

totala övervakning den faller.  

 

Det syns också tydligt i artiklarna där fokus skiftar från övervakning av Merkel, till 

övervakning av medborgare i olika länder, till problematiken om känsliga uppgifter 

i det läckta materialet med mera. Det problematiska blir att koppla samman NSAs 

övervakning med Merkel specifikt, då materialet ofta handlar om övervakning 

generellt. Det är däremot tydligt hur diskursen utifrån de olika 

subjektspositionerna utmanas. Olika betydelser motsättningar i artikulationerna 

förekommer frekvent. Exempelvis från NSAs position där övervakning av Merkel 

inte alls har skett och den övriga övervakningen är ett missförstånd.  

 

En styrka med en diskursanalys blir just möjligheten att ringa in de delar som 

behandlar just övervakningen av Merkel och vilka betydelser just den delen får. 

Genom att diskursivt granska materialet går det att väga vilka delar som passar 

inom ramen för diskursen som behandlar Merkels övervakning och vilka som inte 

passar in där. Vidare lämpar sig metoden bra för att den innehåller delar av 

lingvistisk analys, där ord är skapande, då det handlar om en kamp vilken dels går 

ut på att sätta ett epitet, men också hur ord formar betydelsen av övervakningen, 

vilken allmänheten får ta del av.  

 

Det finns dock nackdelar med en diskursanalys, dels för att teorierna inte ger 

användaren några riktigt exakta analysverktyg, utan mer ett ramverk vilket öppnar 

för en subjektiv behandling av analysredskapen. Men med frihet kommer även 

fördelar. Därför är det fördelaktigt att använda en ganska öppen och fri diskursiv 

analysmetod, där olika delar av olika syner på hur diskurser fungerar används för 

att behandla materialet på ett så öppet och objektivt sätt som möjligt.  

 

Det finns emellertid validitetsaspekter att ta i hänsyn till, vilka också har följt med 

under arbetets gång. Det har funnits en underliggande oro i skrivandet om 

resultaten blir generaliserbara och om samma resultat skulle kunnat nås om en 

annan individ gjorde samma undersökning. Det resonemang som förts här är att 

synliggöra arbetsprocessen och verktygen så gott som möjligt, för att kunna delge 

en förståelse och insyn i hur de har används i just denna undersökning. Detta för 

att försöka beskriva den syn på diskurser som förekommer i den här specifika 

undersökningen. På samma sätt om validiteten kan bli en svaghet blir reliabiliteten 
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desto starkare. Genom att öppet redovisa hur analysen gjorts, vilket material som 

undersökts och hur tolkningar gjorts stärks reliabiliteten i undersökningen.  

 

 

De finns naturligtvis djupare problem, vilka bland annat är kopplade till dels 

tolkningar, mentala bilder och betydelser. Med detta menas att de alla är mer eller 

mindre individuella och kan skilja sig djupt från person till person. Det blir därför 

svårt att åberopa en total objektivitet i undersökningen även fast det alltid har varit 

det mål som det har strävats efter. Det har dock alltid funnits med i 

undersökningen och målet från författarens sida har alltid varit att redovisa och 

peka på varför de olika tolkningarna har gjorts och på vilka grunder en slutsats har 

dragits.  
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5. Analys  

Framställningen av Merkel i materialet pendlar mellan olika betydelser. Betydelsen 

fixeras främst genom de olika artikulationerna från materialets subjekt som här 

karaktäriseras som subjektspositioner eller talande subjekt. Analysen kommer därför 

till stor del bestå av att utreda hur dessa subjektspositioner eller talade subjekt 

hjälper till att fixera Merkels betydelse i materialet. Analysen är indelad i dels 

rubriker, vilka beskriver de centrala teman som har uppkommit i analysen men även 

underrubriker som pekar på specifika händelser i det undersökta materialet. 

 

5.1 Angela Merkels olika betydelser 
 

5.1.1 Merkels betydelse i hierarki och politik. 
Något som är ofta förekommande i materialet är de beteckningar som används för att 

tillskriva Merkel en hierarkisk och politisk position. Återkommande är speciellt 

formella beteckningar som regeringschef, förbundskansler, kanslern och Tysklands 

förbundskansler. Regeringschef eller den tyska benämningen förbundskansler pekar 

alla på makt som tillskrivs Merkel. Positionerna har alltså en gemensam beteckning, 

som alla kan syfta på den makt de formella titlarna innehar (jmfr. Bergström & 

Boréus 2012:365, Wreder, 2007:35f). Titlarna kan även fungera som en 

referenspunkt för läsaren, vilka ofta vet betydelsen av en regeringschef, även om den 

inte känner till Angela Merkel. Det bär också med möjligheten att kunna utesluta 

flera betydelser som exempelvis bundeskansler och kansler kan betyda (jmfr. 

Bergström & Boréus, 2012:366). Det blir alltså möjligt att knyta tecken som 

bundeskansler och kansler till ett moment, här regeringschef, och på så sätt knyta an 

alla de tre till Merkels person för att fixera betydelsen (jmfr. Bergström & Boréus 

2012:366, Wreder, 2007:35f). Titeln regeringschef, tillsammans med bundeskansler 

och kansler, kan då refereras till den mentala bilden av ordet, vilken kan förklara att 

Angela Merkel har en ledande och viktig ställning för landet Tyskland (jmfr. Hall, 

2013:16). Att artikelförfattaren, här det talande subjektet, konsekvent jobbar med 

denna typ av benämningar pekar på en form av nyhetsvärdering. Eric Carlsson talar i 

sin avhandling om hur användningen av ”eliter” eller ”elitnationer” i ett material 

kopplat till ett givet ämne kan hjälpa till att stärka nyhetens värde (jmfr. Carlsson, 

2009:149). Merkels ställning och hennes makt, lyftas alltså fram för att stärka 

händelsens dignitet. 
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Tysklands förbundskansler Angela Merkel misstänker att NSA avlyssnat hennes 

mobiltelefon. (Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 

 

Den tyska regeringschefen är känd för att skicka en mängd sms till 

ministerkollegor, företrädare för oppositionen och internationella makthavare. 

(Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 

 

- Kanslern gjorde klart att om uppgifterna stämmer så vore det fullkomligt 

oacceptabelt, sade Merkels talesman Steffen Seibert. (Lewenhagen & Kihlström, 

DN.se, 2013-10-24) 

 

I den mellersta artikulationen finns det ytterligare faktorer som hjälper till att fixera 

Merkels betydelse. Merkel tillskrivs tecknet Regeringschef i artikulationen, men 

Merkel utför även en handling, i detta fall skickar sms. Enligt Laclau & Mouffe 

hjälper även handlingar tillsammans med språket att fixera betydelser (Bergström & 

Boréus, 2012:364). De subjekt som Merkel utför en handling emot kan också hjälpa 

till att fixera Merkels betydelse. I artikulationen kommunicerar Merkel med sina 

ministerkollegor, vilket i sin tur pekar på att Merkel delar arbete med andra 

ministrar. Det är just detta förhållande mellan de andra subjektens positioner som 

hjälper till att fixera Merkels betydelse (jmfr. Bergström & Boréus, 2012:366). 

Saussure argumenterade för just detta i sitt teckensystem, där tecken, så som 

minister och regeringschef bara kan få sin betydelse fixerad i förhållande till 

medlemmar av samma system (jmfr. Hall, 2013:16). I den andra artikulationen ovan 

finns just ett sådant exempel, där medlemmar av ett demokratiskt politiskt system 

fixerar sina positioner i relation till varandra.  

 

5.1.2 Fixering av Merkels position –  En kamp mellan subjekten. 
Det finns även intentioner i artikulationen som belyser Merkels ställning mot 

omvärlden, genom att hon kommunicerar med internationella makthavare. Att 

Merkel är i kontakt med internationella makthavare säger också något om hennes 

ställning i relation till makthavarna. Det handlar återigen om handlingar som 

tillsammans med de tecken som Merkel sammankopplas med skapar en betydelse 

(Bergström & Boréus, 2012:364). Det går igen att tala om eliter, att Merkel befinner 

sig på en nivå, där hennes kontakter består av ministerkollegor, oppositionella ledare 

och internationella makthavare som alla kan lyfta nyhetsvärdet.  

 

Här ringas exempelvis en politisk kontakt utanför det egna landets gränser, Tyskland, 

in. Det talar för att Merkels politiska ställning sträcker sig längre än nationens egna 
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gränser (jmfr. Bergström & Boréus, 2012:366). Samtidigt utesluts andra typer av 

kontakter som inte ryms inom de sociala klassifikationerna som utgör de tre nämnda 

grupperna. Inom fältet för representation finns det en antropologisk förklaring. Vår 

kultur konstruerar mening genom att positionera saker, här aktörer, inom ett system 

där det mot varandras positioner bildar mening (jmfr. Hall, 2013:226). Det antyder 

att Merkel har en internationell politisk betydelse. Åter igen får Merkel sin betydelse 

fixerad mot andra subjektspositioner i materialet som utesluter vissa positioner och 

ringar in andra. Vilka positioner som blir betydande i fixeringen av betydelse är också 

nära kopplat till makt. Det positioner som innehar stor makt, har också en större 

förmåga än andra positioner att bidra till en legitim fixering av en position. Foucault 

menar att institutionaliseringen av makt och kunskap, bidrar till att skapa sanningar, 

här om Merkels position (Foucault, 1993:14f). 

 
På onsdagen ringde Angela Merkel därför till Barack Obama, och krävde en 

omedelbar förklaring. 

(Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 

 

Obama bedyrade visserligen i sitt telefonsamtal med Tysklands förbundskansler 

Angela Merkel att USA inte övervakar hennes mobil och inte kommer att göra det i 

framtiden.  

(Winiarski, DN.se, 2013-10-25)  

 

Merkel höll ett möte med president Francois Hollande inför torsdagskvällens 

toppmöte.  

(Brors & Lewenhagen, DN.se, 2013-10-25) 

 

De berör inte heller den avlyssning som USA bedrivit av 35 politiska ledare, bland 

dem förbundskansler Angela Merkel.  

(Torén Björling, DN.se, 2013-10-30) 

 

De fyra artikulationerna ovan visar vad som det tangerades på ovan, hur Merkels 

hierarkiska ställning fixeras utifrån andra subjekt och deras positioner i materialet. 

Den första och andra artikulationen handlar om att Merkel ringde till Barack Obama. 

I det här fallet blir Obama en nodalpunkt, mot vilken Merkel får sin betydelse fixerad 

(jmfr. Bergström & Boréus, 2012:366f, Wreder, 2007:35f). Att Merkel har 

möjligheten att interagera med Obama, USAs president, visar att Merkel har en stark 

ställning inom politiken. Den slutsatsen går alltså att dra utifrån Obamas position 

som politiker. Att Merkel dessutom, enligt materialet, kan kräva Obama på en 

förklaring, ställa Obama till svars, stärker ytterligare hennes ställning. Det är ett 
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exempel när både språk, beteckningen förbundskansler, och praktiker, Merkels 

handlingar i materialet, korrelerar och formar en diskursiv beteckning av Merkel 

(jmfr. Hall, 2013:29). Obamas position kombinerat med Merkels handlingar hjälper 

att fixera hennes politiska ställning och betydelse. Det tredje citatet har en liknande 

funktion, men genom ett annat subjekt, nämligen president Francois Hollande. Att 

Merkel håller ett möte med ett annat subjekt, betecknat president, visar på hennes 

betydelse som politisk aktör (jmfr. Hall, 2013:29). Att detta även sätts i kontext till ett 

”Toppmöte” som ska hållas, förstärker vidare bilden av Merkels politiska betydelse 

och betydelse som en person inom en elit. Det sista citatet är ett tydligt exempel på 

hur Merkel får sin betydelse genom att hennes position kopplas till andra politiska 

ledare. Citatet pekar på att Merkel är en av de 35 politiska ledare som har avlyssnats 

av USA, vilket visar på en grupptillhörighet, där Merkel är en av dessa politiska 

ledare och får återigen sin position som elit och ställning fixerade utifrån andra 

subjekt (jmfr. Bergström & Boréus, 2012:366, Hall, 2013:226).  

 

5.1.3 Samma händelse – Nya betydelser 
Materialet är givetvis inte homogent och det finns flera versioner av exempelvis 

telefonsamtalet till Obama. Ett exempel på det finns i citatet nedan.  

 
Merkel blev givetvis rosenrasande och ringde president Barack Obama. Hur 

samtalet förlöpte törs man knappt föreställa sig.  

(Mellin, Aftonbladet.se, 2013-10-27) 

 

Det handlar här igen om samma händelse, den med Merkels telefonsamtal till Barack 

Obama. Här anspelar också artikulationen på känslomässiga aspekter, då den 

antyder att Merkel blev ”rosenrasande” och ringde president Obama. Betydelsen 

rosenrasande representerar den reaktion med vilken Merkel bemöter nyheten om 

övervakningen. Artikelförfattare drar här en slutsats om vilken känslomässig 

reaktion som är väntad hos en individ som precis har fått reda på att hon är 

övervakad av sina ”vänner”. Det är alltså en representation av den mentala bilden, 

vilken ses om en väntad reaktion på uppdagandet av övervakningen (jmfr. Hall, 

2013:3). Rosenrasande är alltså ett koncept, vilken beskriver en väntad känslomässig 

reaktion. Vad som mer är intressant för betydelse är skillnaden på ”att kräva en 

förklaring” och ”blev rosenrasande”. Där den tidigare kan anspela på ett större mått 

av professionalism och ett rationellt handlande, vilka är koncept som kopplas 

samman med seriösa politiska ledare (jmfr. Hall, 2013:3f). Den andra, som anspelar 



 19 

på känslor, kan på samma anses vara mindre ett professionellt beteende hos en 

ledare inom den västerländska kulturen.   

 

5.1.4 Klyschor - En kvinna, är ändå alltid bara en kvinna 
Ett annat exempel på hur Merkel tillskrivs betydelse är artikulationen hämtad ur 

Aftonbladet, där Merkel inte får sin betydelse fixerade emot andra politiker utan mot 

andra kvinnor.  

 
Inte ens hon, världens kanske mäktigaste kvinna, går fredad.  

(Mellin, Aftonbladet.se, 2013-10-27) 

 

Jag anar att också Frau Merkel och monsieur Hollande och ytterligare andra män 

och kvinnor som kör världens öden också undslipper sig kallprat och dödligt 

lessamma meningsutbyten.  

(Lundegård, DN.se, 2013-10-27)  

 

Artikulationerna är tagna ur kontexten för USAs övervakning, vilken utgör 

anspelningen på ”går fredad” i den första. Det intressanta i artikulationen är hur 

Merkel här får sin betydelse fixerad som en kvinna. Merkel ställs inte i kontrast mot 

andra aktörer i materialet utan får istället sin betydelse fixerad mot sitt eget kön. Den 

betydelse som tillskrivs blir då att Merkel är den mäktigaste av kvinnor, men det 

säger inget om Merkels betydelse gentemot män. I den andra artikulationen finns en 

likande funktion, där ”frau Merkel” och ”monsieur Hollande” blir representativa för 

sina respektive kön. Här sker alltså en tillskrivelse av betydelse som förutsätter att 

samhället fortfarande klassificerar dess invånare primärt som kvinnor och män. Det 

pekar på att de kulturella system inom vilken Merkels betydelse tillskrivs fortfarande 

framhåller skillnader mellan manligt och kvinnligt och positionerar de båda utifrån 

detta antagande (jmfr. Hall, 2013:266). 

 

5.1.2. Merkels representativa betydelse 
I flera delar av materialet får Angela Merkel iklä sig en representativ roll som den 

övervakade. Då materialet inte enbart handlar om övervakningen av Merkel, utan 

övervakning på en betydligt vidare skala kan Merkel bli en representant för de 

övervakade. I materialet framkommer representationen på ett flertal olika sätt, som 

artikulationerna nedan visar.  
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Med "Merkelgate" har NSA-spioneriet fått ett mänskligt ansikte och blivit konkret. 

Affären sammanfaller också med kravet från olika håll på att Tyskland måste 

engagera sig mer världspolitiskt och ta ett större ansvar.   

(Lewenhagen, DN.se, 2013-10-29) 

 

De berör inte heller den avlyssning som USA bedrivit av 35 politiska ledare, bland 

dem förbundskansler Angela Merkel.   

(Torén Björling, DN.se, 2013-10-30) 

 

Även Merkel och många andra ledare i Europa tonade ner allvaret. 

(Hansson, Aftonbladet.se, 2013-10-30) 

 
Först i och med avslöjandet att Merkel själv och ett stort antal andra världsledare 

fått sina mobiltelefoner avlyssnade och i vissa fall sin e- post hackad av USA har 

storyn på allvar fått fördämningarna att brista. 

(Hansson, Aftonbladet.se, 2013-10-30) 

 

Jag anar att också Frau Merkel och monsieur Hollande och ytterligare andra män 

och kvinnor som kör världens öden också undslipper sig kallprat och dödligt 

lessamma meningsutbyten.  

(Lundegård, DN.se, 2013-10-27) 

5.2.1 Merkel – Ett språkligt koncept för övervakade 
I artikulationerna ovan finns det indikationer på hur Merkel lyfts fram som den 

namngivna aktören bland många andra som också påstås blivit övervakade av USA i 

materialet. Genom att Merkels namn framkommer, kan också hennes namn bli det 

mentala objekt till vilken övervakningen fästs (jmfr. Hall, 2013:3). Merkel kan därför 

få bära representativ betydelse för denna grupp av individer, vilka ges betydelsen 

som politiska-, europeiska och världsledare. För att följa Foucaults tankegångar för 

representation av subjekt är det möjligt att göra en jämförelse. Foucault menar att 

representation till stor del grundas i hur människor tolkar och ser på saker. ”- Det, 

representationen, är lika mycket konstruerat kring det vi ser som det vi inte ser” 

(jmfr. Hall, 2013:43). I materialet blir Merkels namn det som betraktare av 

materialet kan utläsa och det som inte ses är de andra ledarnas namn som inte 

framkommer i materialet (jmfr. Hall, 2013:43).   

 

 Merkel iklädds alltså en central roll, genom att vara den politiska aktör som blir 

namngiven, gestaltad och övervakad. Samtidigt ger det också Merkel en vidare 

representativ betydelse, där Merkel är det namn till vilken en koppling av 
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övervakningen går att göra. Den representativa betydelsen knyts i första hand till de 

övervakade samt Merkels representativa egenskap för den gruppen. Det skapas alltså 

ett betydelsekoncept, där Merkel blir det språkliga konceptet till vilken en mental 

bild av de övervakade kopplas (jmfr. Hall, 2013:3). 

 

5.3 Merkels relationer 
Som konstaterat ovan finns det en rad relationer mellan Merkel och andra aktörer i 

materialet som skapar betydelser av Merkel. En del subjekt, så som Barack Obama 

och François Hollande förekommer ofta i materialet med en relation till Merkel. Att 

undersöka relationerna mellan dominerande subjektspositioner i materialet kan 

hjälpa till att vidare fixera Merkels position i materialet. Merkels relation till Obama i 

materialet är inte självklar utan den pendlar mellan olika förhållanden.  

 
- Det är inte acceptabelt att spionera på sina vänner! sade Merkel när hon anlände 

till toppmötet.  

(Brors & Lewenhagen, DN.se, 2013-10-25) 

 

Jag sade det till Obama i juli, och jag upprepade det i går. Det här drabbar alla 

medborgare, det krävs förtroende och öppenhet för att samarbetet ska fungera.  - 

Angela Merkel  

(Brors & Lewenhagen, DN.se, 2013-10-25) 

 

- Vi är i Afghanistan tillsammans. Våra soldater dör ibland i samma strider. 

Vänskapen mellan EU och USA är inte en enkelriktad gata. Vi är beroende av den, 

men USA behöver också vänner i världen. – Angela Merkel  

(Brors, DN.se, 2013-10-26) 

 

När fröna till misstro har såtts, så gör det vårt samarbete svårare. – Angela Merkel 

kommenterar att NSA avlyssnat hennes mobiltelefon.  

(Dagens citat, Aftonbladet.se, 2013-10-26) 

 

Artikulationerna ovan kommer alla från Angela Merkel och beskriver på ett eller 

annat sätt relationen mellan Merkel/EU och Obama/USA. För att avgöra hur 

relationen framkommer i materialet går det att studera binära motsatspar (jmfr. 

Hall, 2013:16f). Merkel definierar relationen i den första artikulationen som att de är 

vänner, vilken utesluter en rad andra definitioner som ovänner och fiender. Det går 

även att koppla till den mentala beteckningen av ordet vänner vilken generellt 

omfattar egenskaper som tillit och tillgivenhet (www.ne.se, 140108). Spionaget utgör 
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på så vis något motsägelsefullt i kontext till relationen vänner, vilket försvårar 

fixeringen av relationen mellan Merkel och Obama genom att den strider mot den 

mentala beteckningen av konceptet vänner (jmfr. Hall, 2013:17). Mot samma kontext 

sker en artikulation av Merkel i citat två, där Merkel kopplar två tecken, förtroende 

och öppenhet, som centralt för relationens varande. Dessa två tecken knyts alltså till 

relationen mellan de båda parterna, som något som verkar saknas i relationen men 

behövs för att den ska fungera. Merkel pekar just på detta i materialet genom sin 

artikulation i det fjärde citatet, genom den binära motsatsen till förtroende, tecknet 

misstro (jmfr. Hall, 2013:16f). Misstro används också något metaforiskt för att peka 

på att detta inte är något önskvärt i en relation för henne.  

 

 I samma artikulation indikeras det även från Merkels position att EU är beroende av 

sin relation till USA, men att också USA behöver denna. Det ligger dock  

en skillnad i ordens betydelse här, där ”att vara beroende” av en relation är betydligt 

starkare än ”att behöva vänner”. Tecknet ”beroende” har även en lexikaliserad 

innebörd, som i större utsträckning kan peka på en nödvändighet än vad tecknet 

”behöver” antyder (www.ne.se, 140107).  

 

5.4. Övervakningens betydelser 
Då undersökningens material är hämtat 2 veckor från och med det första 

uppdagandet av övervakningen av Merkel förekommer flertalet olika ingångar av 

övervakningens betydelse. I ett tidigt skede av händelsen kan de vara svårt att ringa 

in och fixera vilka långtgående konsekvenser en sådan övervakning kan få, därför 

förekommer även en hel del subjektiva spekulationer av aktörerna om vilka följderna 

blir av övervakningen i materialet.  

 
-Kanslern gjorde klart att om uppgifterna stämmer så vore det fullkomligt 

oacceptabelt, sade Merkels talesman Steffen Seibert. 

(Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 

 

En företrädare för nationella säkerhetsrådet i USA sade att Obama försäkrat Merkel 

om att hennes telefon inte är avlyssnad och inte kommer bli det.  

(Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 

 

Enligt nätsajten Spiegel Online svarade dock inte företrädare på frågan om Angela 

Merkels telefon tidigare varit avlyssnad.  

(Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 
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5.4.1 Betydelsen ifrån tyska ögon. 
Artikulationen ovan kommer från Merkels position men artikuleras av hennes 

talesperson och de uppgifter som artikulationen syftar på är övervakningen av 

Merkels mobiltelefon. Från Merkels position fixeras övervakningens betydelse mot 

tecknet fullkomligt oacceptabel, vilken, enligt materialet, är Merkels syn på 

övervakningen om den har förekommit. Från Merkels position markeras det dock 

genom ”om uppgifterna stämmer”, vilket gör fixeringen något svårare att fastställa. 

Det går inte i detta skede att helt fixera övervakningens betydelse som ”fullkomligt 

oacceptabelt” på grund av omständigheterna som framkommer i artikulationerna. 

Övervakningen får alltså uppträda som en flytande signifikant (jmfr. Wreder, 

2012:35f). Det talar också för att Merkel genom sina artikulationer inte utesluter 

betydelser som övervakningen kan få inom diskursen. 

 

Vad som vidare talar för att övervakningen uppträder som en flytande signifikant, är 

att den är omtvistad från de båda sidorna, USA/NSA/Obama och Tyskland/Merkel, 

och därför även tillgänglig för formation från båda sidorna (jmfr. Bergström & 

Boréus, 2012:365f). Indikationer på just detta genom den andra artikulationen, där 

uppgifter från USAs sida uppger att Obama meddelat att övervakningen av Merkels 

telefon inte har skett. Den tredje artikulationen försvårar fixeringen ytterligare, där 

en representant från USA inte vill uppge om övervakning av Merkels telefon har skett 

tidigare. Det kan skapa en viss förvirring hos läsaren, det är svårt att utläsa vad som 

har hänt och när det har hänt. Därför blir läsaren och extra känslig för fixering av 

betydelsen för övervakningen.  

 
Handelsavtal med EU hotas av spionaget.  

(Brors & Lewenhagen, DN.se, 2013-10-25) 

 

5.4.2. Handelsavtal, vänner och spionage. 
Artikulationen, ”Handelsavtal med EU hotas av spionaget”, syftar till de under hösten 

2013 pågående förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan USA och EU. 

Artikulationen kommer från artikelförfattarens position och har en funktion som 

rubrik för en artikel i materialet. I artikulationen integreras övervakningen av Merkel 

under akronymen spionaget. Spionaget syftar till att täcka den övervakning som skett 

mot Europa och inte bara mot Merkel. 

 

 Till viss del går det att tillskriva en underliggande ekonomisk betydelse, då ett 

handelsavtal kan generera avsevärda inkomster för båda parterna. Även Foucault 
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talar om ekonomiska aspekter i övervakning. Foucault lyfter exempelvis att ett svin 

kan vara något som står arbetsgivaren dyrt och möjligheten till att minimera detta 

genom övervakningen kan ge ekonomisk vinning (Foucault, 1987:205). Liknande 

paralleller går att dra till handelsavtalet, där USA hypotetiskt kan dra fördelar genom 

att samla information om Merkel och Europas intentioner bakom avtalet. Genom att 

vara medveten om den andra partens starka och svaga sidor kan det vara möjligt att 

dra en fördel i en förhandling. 

 

En annan intressant betydelse som framkommer är beteckningen spionage. Att 

beteckningen spionage används för att beskriva övervakningen kan få en rad följder, 

därför bör även ordets innebörd i förhållande till övervakning undersökas. Spionage 

har ett något mer militärt inslag än övervakning i sig (www.ne.se, 140109). Den 

mentala beteckningen på spionage och övervakning skiljer sig också från varandra, 

vilket kan försvåra en fixering av betydelsen (jmfr. Hall, 2013:16). Vidare går det att 

utläsa en konsekvens av övervakningen, här spionaget, nämligen att det hotar 

upprättelsen av ett handelsavtal mellan USA och Europa. Tecknet spionage är alltså 

här dels ett tecken och en praktik, där det indikeras att just spionaget utgör ett hot 

mot avtalet. 

 
USA:s påstådda avlyssning av förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon slog ned 

som en bomb på EU-toppmötet.  

(DN.se, 2013-10-25) 

 

– Det är inte acceptabelt att spionera på sina vänner. – Angela Merkel  
 

(Brors & Lewenhagen, DN.se, 2013-10-25) 

 

I artikulationen ovan illustreras det från materialförfattarens position hur stor 

konsekvensen av uppdagandet av övervakningen, här avlyssning, hade. Genom att 

använda det metaforiska begreppet ”slog ned som en bomb på EU-toppmötet” stärks 

allvaret i händelsen genom att jämföra den med nedslaget av en bomb. Det blir en 

bildlig jämförelse med att nyheten om avlyssningen hade samma genomslagskraft 

som ett bombnedslag. Metaforen slog ned som en bomb, kan klassificeras som en 

lexikaliserad metafor, vars mening är välkänd och tillgänglig för en läsare i dess 

mentala minnesbank. Läsaren behöver alltså inte fundera över betydelse utan den 

finns redan inkodad (jmfr. Dahllöf, 2009:149). 
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Den andra delen av artikulationen kommer från Angela Merkels subjektsposition. 

Merkel benämner här övervakningen, avlyssningen, som spionage, genom att 

artikulera ”det är inte tillåtet att spionera på sina vänner”. Skillnaden här mot den 

tidigare benämningen av spionage är att Angela Merkel, genom sin hierarkiska 

position legitimerar beteckningen. Det går i detta fall att dra paralleller till Carlssons 

tolkning av Mathiesens synoptiska makt. Carlsson menar, att artikelförfattarna ofta 

med hjälp av artikulationer från ”eliter” legitimerar sina texter (Carlsson, 2009:33).  

 
 

Merkel försäkrar att hon inte vill stoppa de pågående frihandelsförhandlingarna 

med USA. Men kraven på att säga upp samarbetsavtal med USA hörs redan från 

flera håll, och om Merkel inte snabbt kan visa upp resultat av sitt utspel mot 

Obama kommer pressen att öka på henne att ompröva de ekonomiska och politiska 

relationerna med USA. 

(Brors, DN.se, 2013-10-26) 

 

 
Men om de tyska väljarnas ilskna reaktion håller i sig kan mobilskandalen 

inskränka kanslerns manöverutrymme i de kommande viktiga förhandlingarna om 

ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Samtidigt är det också det hägrande 

handelsavtalet som gör att skandalen kan avta ganska snabbt, av realpolitiska skäl. 

På båda sidor Atlanten finns intresse av att den distraherande övervakningsaffären 

försvinner. 

(Winiarski, DN.se, 2013-10-25) 

 

Avslöjandena kommer i ett mycket känsligt läge när EU och USA för-söker stärka 

de ekonomiska och politiska relationerna. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal 

som kan bli vägledande för hela världen inleddes i somras. 

EU-parlamentet har redan krävt att samarbetsavtal med USA ska avbrytas, och den 

tyske S-ledaren Simon Gabriel sade på torsdagen att han hade svårt att tänka sig att 

sluta ett frihandelsavtal med USA under rådande förhållanden. 

(Brors & Lewenhagen, DN.se, 2013-10-25) 

 

Avslöjanden ledde till ilskna verbala kontroverser mellan USA och EU och flera 

EU-ledare krävde att förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA skulle 

stoppas. 

(Lewenhagen & Kihlström, DN.se, 2013-10-24) 
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5.4.3. Handelsavtalet 
Det framkommer, enligt artikulationerna, att det finns en hotbild mot 

frihandelsavtalets framtid genom övervakningens uppdagande. Frihandelsavtalet får 

här sin betydelse fixerad mot diskursen för övervakningen av Merkel. Utanför den 

specifika diskursen kan frihandelsavtalet ha helt andra meningar. Enligt Foucault 

kan bara objekt få en betydelse i relation, inom en diskurs (Hall, 2013:30). I 

kontexten av övervakningen framkommer betydelser som ”distraherande”, ”behöva 

omprövas”, ”ska stoppas”, ”svårt att slutas med USA”, ”inte stoppas” och ”kan läggas 

åt sidan”. Det finns även ett antal subjekt som ligger bakom respektive betydelse för 

frihandelsavtalet i kontext till övervakningen, vilket kan leda till att vissa betydelser 

blir starkare än andra. Det finns alltså subjekt i materialet som mer eller mindre 

genom sin makt kan legitimera betydelserna (jmfr. Hall, 2013:33). 

 

Merkel själv kommer indirekt till tals genom artikelförfattarens artikulation. Merkel 

vill själv inte stoppa förhandlingarna. Merkels maktställning kan också bidra till att 

den betydelsen av frihandelsavtalet kan vara mer framträdande än andra (jmfr. Hall, 

2013:33) Dessa betydelser måste dock vägas mot andra betydelser som framkommer 

i artikelförfattarnas artikulationer för att betydelsen ska kunna fixeras (jmfr. Wreder, 

2007:35f).   

 

Vidare finns det många aktörer och individer både inom EU och i Tyskland som är 

negativt inställda till ett fortsatt samarbete med USA, vilkas åsikt framkommer i 

artikulationerna. Det framkommer från flera olika subjekt i artikelförfattarnas 

artikulationer vilka vill att förhandlingarna borde avbrytas. Exempelvis från den 

tyske S-ledaren, EU-parlamentet och flera andra EU-ledare, vilka alla också bör 

tillskrivas en legitimitet för sina maktpositioner (jmfr. Hall, 2013:33). Det är även 

ytterligare ett exempel på hur artikelförfattarnas subjektspositioner kan använda sig 

av andra subjekt, här eliter, för att stärka sina artikulationer (jmfr. Carlsson, 

2009:33). Det pågår också här en interdiskursiv kamp mellan olika betydelser som 

ska kopplas till övervakningens effekt på handelsavtalet. Det finns dock en 

dominerande betydelse, vilken från subjektspositionerna pekar på att övervakningen 

kommer att komplicera förhandlingarna gällande frihandelsavtalet (jmfr. Hall, 

2013:xxii). 

 

De två översta artikulationerna innehåller också en intressant aspekt av 

övervakningen som behandlar vad Mathiesen kallar synopticon, eller synoptiskt makt 

(jmfr. Mathiesen, 1997:219). Mathiesen menar att många har en chans att följa, 
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övervaka, de få genom massmedier. I artikulationerna finns indikationer dels på att 

det tyska folket och andra aktörer dels är ilskna men också att de följer utvecklingen 

av händelsen för att se om Merkels tilltag mot övervakningen blir verkningsfulla. 

Mathiesen menar att massmediernas funktion som en övervakare bidrar till att 

människan inte bara lever i ett övervakningssamhälle utan också ett ”tittarsamhälle” 

(Mathiesen, 1997:219). Individer blir alltså observatörer av händelserna. En möjlig 

parallell blir då att dels aktörer men framförallt det tyska folket följer händelsens 

utveckling i medier. Eftersom de indikeras att det tyska folket med flera är 

intresserade av att se vad Merkel gör, kommer de också på ett eller annat plan följa, 

övervaka, hennes agerande. 

 

5.5. Artikulationer och dess sanningar 
Eftersom det valda materialet befinner sig så tidigt i uppdagandet om övervakningen 

av Angela Merkel, finns det inte heller någon vedertagen sanning om hur omfattande 

den har varit eller vilka individer den har omfattat. Det är därför också intressant att 

se hur den kunskap som finns i materialet används för att producera olika sanningar 

om övervakningen (jmfr. Hall, 2013:33). Denna del av analysen kommer därför att se 

till hur sanningar kring övervakningen av Merkel framkommer samt hur de 

legitimeras. Det handlar till stor del om en interdiskursiv kamp mellan de 

övervakade, här Merkel och de som övervakar, här NSA/USA.  

 

 
- Både de (medierna, reds anm) och den person som stal det hemligstämplade 

materialet förstod inte vad de tittade på, sa Keith Alexander enligt AFP.  

     (Söderlund, Aftonbladet.se, 2013-10-30) 

 

Enligt både Alexander och flera andra som arbetar inom den amerikanska 

underrättelsetjänsten har NSA i stället samarbetat med europeiska 

underrättelsetjänster. Och det material som påstås bevisa det amerikanska 

spioneriet ska enligt dem i stället vara material som de fått av sina europeiska 

kolleger, skriver AFP. 

(Söderlund, Aftonbladet.se, 2013-10-30) 
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5.5.1. Den amerikanska kunskapsretoriken 
Det talande subjektet i artikulationerna ovan är Keith Alexander, chef för NSA samt 

en artikelförfattare som återger Alexanders utsaga. Det blir tydligt vilken ställning 

Alexander intar till anklagelserna, där han som ytterst ansvarig för 

övervakningsverksamheten, meddelar att de, NSA, inte alls bedrivit någon 

övervakning i Europa. Den kunskap som Alexander lägger in i diskursen kring 

övervakningen blir alltså den om oskyldighet från NSAs sida. Det handlar snarare om 

att de Europeiska länderna har avlyssnat sina egna medborgare. Enligt Alexander har 

både medier och Snowden som stal dokumenten missuppfattat varifrån 

informationen kommit. Det finns alltså ett kunskapsargument i Alexanders 

artikulation vilken pekar på att de, i egenskap av underrättelsetjänsten, vet något om 

informationen som inte andra vet (jmfr. Hall, 2013:32). Det finns även en legitimitet 

som bör beaktas här. Alexander uttalar sig i egenskap av sin hierarkiska position, 

vilken i sig bör föra med en viss legitimitet. I kraft av att vara chef för NSA bör 

Alexander ha insyn i underrättelseverksamheten. Alexander kan genom sin 

artikulation på så vis legitimera den kunskap som han i egenskap av sitt uttalande 

har producerat inom diskursen (Hall, 2013:33). Det finns även intentioner på att 

Alexander försöker utesluta den vetskapen om att NSA själv ska ha samlat genom 

informationen genom att säga ”de förstod inte vad de tittade på”. Det kan kopplas till 

vad Foucault menar om externa uteslutningar, där det finns en större sanning, vilken 

medierna och Snowden inte har lyckats förstå (Foucault, 1993:14f). 

 
Andra talande subjekt som får en liknande position som Alexander är den 

överordnade chefen för all underrättelseverksamhet i USA, James Clapper. Vad som 

är intressant i förhållande av sanningar är att Clappers artikulation är något 

motsägelsefull i förhållande till de betydelser som Alexanders utsaga bidrar med.  

 
James Clapper, chef för CIA, NSA och de övriga amerikanska 

underrättelsetjänsterna, sade i förhören att alla spionerar på alla och det man 

framför allt vill veta är vad beslutsfattarna i olika länder tänker och vad de planerar 

att göra. Att samla in och analysera sådana uppgifter är det yttersta syftet med all 

underrättelseverksamhet. 

 

- Det var det första jag fick lära mig när jag började i underrättelsetjänsten 1963, 

sade den 72-årige Clapper, utan att för den skull bekräfta att Merkel blivit 

avlyssnad. 

(Lewenhagen, DN.se, 2013-10-31) 
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Clappers artikulation, som den blir återgiven och som han själv uttalar sig blir något 

motsägelsefull i kontrast till Alexanders, en interdiskursiv kamp. Vad som 

framkommer i artikulationerna enligt Clapper är att alla övervakar alla, speciellt 

övervakas beslutsfattare i andra länder. Den betydelsen blir rakt motsättande till den 

betydelse Alexander framför i sina artikulationer. Genom Clappers artikulationer 

tillförs på så sätt ny kunskap om hur övervakningsverksamheten bedrivs, vilken 

bidrar till att kompromissa Alexanders anspråk på att bilda en sanning (jmfr. Hall 

2013:32f). Samtidigt blir det en avvägning om hur de båda uttalanden kan tillskrivas 

legitimitet. Där Clappers position som den övergripande ledaren för all 

underrättelseverksamhet i USA, mot Alexander som i kraft av ansvarig för NSA bör 

ha en god insyn i verksamheten. Vad som vidare talar emot Alexanders anspråk på 

sanningen om övervakningen är Clapper, genom sin maktställning, inte legitimerar 

den kunskap Alexander tillför till diskursen (jmfr. Hall, 2013:33). Samtidigt finns det 

även utsagor som motsätter sig Clappers anspråk på att alla övervakar alla. 

 
Den tyske BND-chefen Gerhard Schindler förnekade dock för sin del att Tyskland 

skulle bedriva en olaglig spioneriverksamhet i USA och drog en parallell till 

misstankarna om att den amerikanska ambassaden i Berlin fungerar som en 

avlyssningscentral. 

(Lewenhagen, DN.se, 2013-10-31) 

 

5.5.2. Tysklands kunskapsanspråk på sanningen. 
Ovan framkommer en motsättning till Clappers anspråk. Den tyske chefen för BND, 

underrättelseverksamheten i Tyskland, framhåller de inte bedriver olaglig 

spioneriverksamhet i USA. Genom Schindler tillförs ny kunskap om hur 

underrättelseverksamhet bedrivs, att inte alls alla övervakar alla. Den nya kunskapen 

försöker på så sätt bidra till att sätta ett nytt perspektiv på sanningen om 

övervakningen och hur den bedrivs (jmfr. Hall, 2013:33). 

 
Andra talande subjekt som inte innehar samma typ av hierarkiska position som de 

tidigare subjektspositionerna är exempelvis journalister som har fått ta del av 

Snowdens läckta material.  

 
James Ball, en annan av reportrarna, beskriver det så här i The Guardian: 

- Vi lägger ner enormt mycket arbete på att verifiera och bekräfta alla uppgifter i 

våra artiklar. Ofta tar det flera veckor. 

(Hansson, Aftonbladet.se, 2013-10-30) 
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5.5.3 Den arme journalisten - en surfare bland hajar. 
Journalisten James Ball beskriver här hur mycket jobb som läggs ner för att bekräfta 

att information i de läckta dokumenten stämmer. Tyngdpunkten läggs på 

beskrivande av arbetsprocessen för att verifiera uppgifterna om att NSA har bedrivit 

övervakning är sanna. Bland annat används tecken som ”enormt mycket arbete” och 

tidsperioden, vilken är flera veckor vilka pekar på ett omfattande arbete för att 

säkerställa kvaliteten. Det pekar vidare på att försökt att verifiera att de som står i 

artiklarna om övervakningen är sanna genom det stora verifieringsarbetet. Det går 

att koppla samman med det ideal av objektivitet som präglar journalisterna. Just att 

synliggöra arbetsprocessen och visa hur arbetet går till kan höja validiteten i 

artiklarna kring avslöjandet (jmfr. Allen, 2008:324). Det kallas för att arbeta 

transparent, vilket från journalisternas sida kan leda dels till att höja legitimiteten på 

deras texter och utsagor mot läsaren. Det betyder att läsaren kan lita på 

journalisterna för att de tar ett ansvar samt står till svars för sina utsagor (jmfr. Allen, 

2008:324). 

 

Vidare kan kunskap i artikulationen fungera som vetskapen om hur informationen 

som publicerats har hanterats och verifierats för att stärka det innehåll de bidrar med 

(jmfr. Hall, 2013:33). Arbetsprocessen följer de institutionella reglerna för vad som 

anses pålitlig journalistik och kan därmed legitimeras. Från James Balls 

subjektsposition finns dock inte samma institutionaliserade legitimitet som 

exempelvis Clapper innehar. Det som kan legitimera Balls utsaga är dels tidningen 

the Guardians trovärdighet och Balls roll i samhället som en journalist. 
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6. Resultat 

Studiens syfte var att undersöka framställningen av Angela Merkel i kontext till NSAs 

övervakning i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Till syftet konkretiserade jag tre 

frågeställningar som handlade om framställningen av Merkel i materialet, vilka 

betydelser NSAs övervakning av Merkel får i materialet, samt hur sanningar om 

övervakningen påverkades av olika individers uttalanden i materialet. Nedan 

kommer resultaten att redogöras, de kommer diskuteras under 3 rubriker, vilka alla 

motsvarar respektive frågeställning.  

 

6.1. Framställningen av Merkel. 
Det första som framkom i analysdelen var egentligen hur Merkel definieras i 

materialet. Det handlade dels om de positioner som tillskrivs Merkel. Det har 

förekommit en rad olika tecken, vilka alla har syftat på en egentlig beteckning som 

fick samlas under den svenska beteckningen regeringschef. De tyska benämningarna 

förbundskansler eller kansler har utgjort en väsentlig del av fixeringen, men de har 

ofta antingen tidigare eller senare i artiklarna kopplats samman med tecknet 

regeringschef som därför kan få fungera som de betecknade och det som fixerar 

Merkels position. Ett resultat av betydelsens fixering blir den politiska makten som 

Merkel tillskrivs, i form av att hon är politisk och exekutiv ledare för Tyskland. 

Samtidigt har analysen även visat på att just denna politiska makt som Merkel 

frekvent tillskrivs, kan ligga i materialförfattarnas intresse då det finns ett högt 

nyhetsvärde i att en politisk ledare har övervakats. Det stärks ytterligare när 

materialförfattarna frekvent tar in citat eller uttalande från andra politiska ledare 

eller individer som är insatta i frågor om övervakningen. Det kan till viss del jämföras 

med det resultat som framkommit i Carlssons studie, där ett frekvent användande av 

bland annat eliter ska verifiera och höja validiteten av nyhetsmaterialet (Carlsson, 

2009, s.76). 

 

En annan tydlig del i framställningen har varit den där Merkel i materialet 

interagerar eller reagerar på och mot andra subjektspositioner. Merkel har mot de 

andra subjektspositionerna i materialet fått olika betydelser. Det handlar dels om hur 

Merkel framställs i förhållande till andra formella titlar som ministerkollegor eller 

andra som presidenter där Barack Obama spelat en central roll. Genom att Merkel i 

materialet interagerar med Barack Obama och även ställer krav på denne pekar det 

också på en typ av jämlikt förhållande, samtidigt om det även legitimerar Merkels 

makt då den ställs i kontrast till Obamas. Liknande företeelser framkommer i vilka 
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Merkel blir den namngivna ledare, där Merkel står som representant för bland annat 

världsledare och ministrar i materialet. Det går på så sätt att konstatera att 

subjektspositionerna har en central roll i materialet för framställningen av Merkel, 

framförallt när det handlar om hennes politiska och hierarkiska positionering. En 

något avvikande aspekt i framställningen är den tillfällen då Merkels betydelse 

fixeras emot andra kvinnor. Den utgör endast en liten del av framställningens helhet 

men visar ändå på ett kulturellt system som fortfarande gör skillnad på manligt och 

kvinnligt, här specifikt bland politiska makthavare. 

 

6.2 Övervakningen av Merkel och dess betydelse 
Övervakningen av Merkel har många gånger i materialet varit en del av en större 

övervakning, den riktad mot Europa, europeiska- och världsledare. Även fast 

följderna som presenterats i materialet inte varit direkt kopplade till endast 

övervakningen av Merkel, så har just denna övervakning varit en bidragande del i att 

skapa betydelser. Betydelserna som framkommit har varit många, men en del har 

präglat materialet mer än andra. Ett centralt ämne har varit de relationer dels mellan 

EU och USA, Tyskland och USA, men även personliga så som mellan Merkel och 

Obama. Från Merkels subjektsposition har uttalandena och förhållandet till Obama 

och USA pendlat. Dels har det i materialet förekommit ett tryck på Merkel bland 

annat från det egna landet som har följt Merkels agerande och krävt att hon ska agera 

bestämt emot USA. I det skedet har det handlat om en annan typ av övervakning, den 

Tomas Mathiesen benämner som Synopticon (Mathiesen, 1997, s.129). Det räcker 

inte att Merkel i materialet eventuellt har varit övervakad av USA. En ny sorts 

övervakning framkommer, där den egna befolkningen genom medier övervakar 

Merkels agerande och förhållningssätt mot USA och Obama.  

 

Även det frihandelsavtal som ligger på förhandlingsbordet mellan EU och USA har 

kommit i kläm genom övervakningen. Från Merkels subjektsposition finns ett mått 

av ambivalens, där frihandelsavtalet blir sammankopplat med tilltro mellan parterna. 

Merkel artikulerar till en början dels att övervakningen inte bör störa 

förhandlingarna, men efterhand framkommer artikulationer från Merkel vilka pekar 

på svårigheter för avtalet när det inte går att lita på ”vänner”.  

 

Det finns även här indikationer på att den synoptiska makten som medier har präglar 

Merkels agerande, där hon dels vill vara försiktig att vara kritisk mot USA innan 

konkreta bevis finns, men samtidigt även markera att övervakningen, om den har 

skett är ”fullständigt oacceptabel”. Merkel vet att hon genom medier har folkets 
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blickar på sig och måste därför tydligt markera att Tyskland och hon inte går att 

trampa på utan att det får konsekvenser.  

 

6.3 Hur påverkar uttalanden från olika individer i materialet 
sanningen om övervakningen? 
Det finns ett klart elitistiskt inslag i kampen om sanningen av övervakningen. De 

subjektspositioner som framkommer är allt som oftast politiska ledare, makthavare 

eller företrädare för övervakningsverksamhet. Det finns också två klara läger där det 

ena, USA, till stor del förnekar eller framhåller att övervakningen har skett på ett 

annat sätt. På andra sidan finns Europa, journalister, europeiska ledare och Merkel. 

Mellan dessa två parter pågår en interdiskursiv kamp, där båda lägren försöker 

framföra sitt perspektiv på sanningen. Till en början handlar det från USAs håll om 

förnekande att övervakningen ska ha skett. Senare framkommer det i materialet att 

det egentligen handlar om att de uppgifter som medier fått ta del av har 

missförståtts. Varken medierna som har publicerat uppgifterna eller Snowden som 

läckte dem har förstått vad materialet handlar om. Från USAs sida försöks det på 

detta sätt göra det till en kunskapsfråga. Där bara representanterna från USA, som 

sitter på kunskapen om hur materialet har samlats in kan veta sanningen. Det är som 

Michel Foucault beskriver hur kunskap och makt legitimerar och formar sanningar. I 

det här fallet blir det ett försök från USAs sida att genom den kunskapen de har om 

övervakningen och hur den har skett. När det kombineras med uttalande från 

maktpositioner, såsom underrättelsechefer, gör de ett anspråk på sanningen.  

 

I motsättning till USAs anspråk på sanningen finns framförallt journalisterna som 

publicerat materialet men också framträdande europeiska ledare och 

underrättelsechefer. Anspråket på sanningen skiljer sig litet mellan de olika 

aktörerna där journalisterna främst stärker sanningsanspråket genom att transparent 

redovisa sin arbetsmetod samt att poängtera hur mycket tid som läggs ned på att 

verifiera de uppgifter som publiceras. Som Allen beskriver det i the trouble with 

transparency (Allen, 2008, s.324), där journalister medvetet synliggör sin 

arbetsprocess för att stärka validiteten i materialet som publiceras och på så sätt 

vinna allmänhetens förtroende. Det kan legitimera journalisternas anspråk på 

sanningen, när allmänheten som tar del av materialet också kan lita på att det är 

utfört på ett yrkesmässigt sätt och inte bara ett gäng lösa påståenden.   

 

Det finns ytterligare en sanningskamp om övervakningen, där företrädare från USA 

till försvar myntar ”alla övervakar alla” vilket slås tillbaka av den tyske 
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underrättelsechefen. Det handlar här mer konkret om en sanning om hur 

övervakning bedrivs och om övervakning av nationer med vänskapliga relationer sker 

eller inte. Företrädare för USA försöker på detta sätt tona ner allvaret av 

övervakningen medan den tyske företrädaren trycker på att sanningen inte alls är 

sådan, alla övervakar inte alls alla. 
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7. Slutord 

Här presenteras några lärdomar författaren har dragit av undersökningen. 

 

1. Angela Merkels sits försvårades under utvecklingen av ”avlyssningsskandalen”. 

Från att vara övervakad av NSA och USA till att hamna under det synoptiska ögat av 

det egna folket, som steg för steg genom medierna, följde hennes agerande mot USA. 

Det finns tillstymmelse av en övervakningscykel som ledare kan hamna i, vilket inte 

är unikt för denna undersökning eller för den delen händelse. 

 

2. Relationer mellan politikerna i medier har en stor inverkan på vilken betydelse de 

olika politikerna får för läsaren. Genom beskrivningar om vilka politiker som 

interagerar med/mot varandra, deras förhållande och hur allvarligt de kan prata om 

andra politiker säger mycket om vilken betydelse de har. 

 

3. Kampen om sanningen utspelas ofta i medier, sanningen är inte heller enkel eller 

total utan mångfacetterad med många olika aktörer som hela tiden försöker införa ny 

kunskap för att legitimera sitt anspråk.  

  

4. Vidare finns få, men ändå ögonbrynslyftande passager som författaren vill 

ventilera här. Merkel definieras som ”Frau” och får vara representant för alla 

världens beslutsfattande kvinnor, medan Hollande, får stå som representant för det 

manliga. Sedan att Merkel är den kanske ”mäktigaste” kvinnan i världen visar åter på 

ett synsätt, där det görs tydlig skillnad mellan kvinnor och män.  
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8. Vidare forskning 

Till vidare forskningen finns det framförallt mycket att göra med den synoptiska 

makten samt vilken roll den spelar i samhället. Den synoptiska makten kan ha både 

en preventiv och en reaktiv funktion, där den dels exempelvis kan få beslutsfattare att 

tänka till, inte bara en utan två gånger innan den gör något den inte borde göra. Det 

för att folket genom medierna har sitt vakande öga på beslutsfattarna. Den reaktiva 

funktionen är själva uppdagandet, vilket vi har sett i den här undersökningen, men 

den har inte slutat vid rapporteringen av övervakningen utan den har även följt hur 

Merkel, den övervakade individen har agerat. På så sätt har den även en stor förmåga 

att påverka beslutsfattare. Tanken att den synoptiska makten kan vara tätt 

sammanknuten till public service traditionerna som finns i Sverige är därför också 

rimlig. Om detta kopplas samman till en låg halt av korruption eller liknande 

friskhetstecken i ett samhälle vore intressant att titta på. 
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