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Abstract 
Surveillance has increased in the media space, as a result of the changed view of risks and 

threats in the Western world. This can be seen as an effect of the terrorist attack on the World 

Trade Center on September 11th, 2001. Media's presentation of risks has led to an increased 

risk-awareness and concerns about crime and terror. This raises the question of surveillance. 

Previous research on media and surveillance has shown that media is a contributing factor in 

the legitimization of surveillance. In this study, the phenomenon of surveillance in the 

swedish daily press is studied to analyze themes within the discourse as well as possible 

occurring legitimizing arguments. This is done through a critical discourse analysis. The 

analysis material consists of news articles from Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter 

published 2018. The result indicates that selected articles legitimize surveillance in Sweden. It 

appears that the news media contributes to constructing a perception of reality in which 

surveillance is legitimately presented, which may contribute to social acceptance of the 

phenomenon among individuals. 

 
Keywords: discourse, surveillance, news media, legitimation, legitimation strategies.  
 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 



Sammanfattning 
Övervakning som fenomen har fått ökat medialt utrymme i och med den i västvärlden 

förändrade synen på risker och hot. Detta kan ses som en effekt av terrorattacken mot World 

Trade Center 11 september 2001. Mediers framställning av risker har lett till en större 

riskmedvetenhet och oro inför brott och terror. Detta aktualiserar frågan kring övervakning. 

Tidigare forskning om medier och övervakning har visat att medier är en bidragande aktör för 

legitimeringen av övervakning. I denna studie studeras fenomenet övervakning i svensk 

dagspress för att analysera teman inom diskursen samt eventuellt förekommande 

legitimerande argument. Detta görs genom en kritisk diskursanalys. Analysmaterialet utgörs 

av nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter publicerade 2018. Resultatet 

indikerar att valda artiklar legitimerar övervakning i Sverige. Det framkommer att 

nyhetsmedier bidrar till att konstruera en verklighetsuppfattning där övervakning framställs 

legitimt, vilket skulle kunna bidra till en social acceptans av fenomenet bland individer. 
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1. Inledning 

 “Some surveillance intentionally aims to limit and control our behaviour or movements, often without 

our knowledge or consent. And some surveillance has this effect without intending it. However, this 

does not mean that all this is acceptable: understanding the effects of surveillance and the impacts 

they have on our personal lives and on society is crucial.” 

(Wood & Ball, 2006:4)  

Idag lever vi i ett samhälle där övervakning blir allt mer normaliserat i vår vardag. Vissa 

forskare inom sociologin hävdar att vi trätt in i ett senmodernt samhälle som kännetecknas av 

risker (Beck, 2009:6-7, Giddens, 1991:3-4). I ett sådant sammanhang är det av vikt att förstå, i 

relation till citatet, hur övervakning påverkar individens privatliv. I en svensk social kontext 

har det sedan länge funnits en tradition som avser att skydda individens rättigheter och den 

privata sfären från inkräktande genom lagstiftning som tryckfrihetsförordningen. Det faktum 

att vi lever i ett risksamhälle där vi inte vet vart hotet finns har lett till sociala och politiska 

diskussioner kring övervakning som till stor del kommer till uttryck i medier. Den svenska 

skepsisen mot att övervaka individen och prioritering av individens personliga integritet, 

tycks ha förändrats. Attackerna mot World Trade Center 11 september 2001, är viktiga att 

tolka in som en slags katalysator för den förändrade synen på terror och risker i västvärlden. 

Runt denna period infördes och uppdaterades lagar i Sverige. Många av dessa lagar är 

avsedda att komplettera den äldre terroristlagen för att motarbeta planering av terrorbrott i 

Sverige. FRA-lagen som möjliggör övervakning av telefon- och datatrafik är ett exempel på 

ett komplement i brottsbekämpningen samt i arbetet med kontraterrorism (Sveriges Radio, 

2011).  

  

I en svensk social kontext kan terrorattacken på Drottninggatan den 7 april 2017 i Stockholm 

läsas in som ett berättigande skäl för rättsväsendet att kräva större resurser för att sätta upp 

fler övervakningskameror på offentliga platser (Sveriges Radio, 2018). FRA-lagen liksom 

kamerabevakningslagen (KbL) som infördes under 2018 är ännu ett exempel på hur extrem 

brottslighet leder till införande av ny lagstiftning gällande övervakning som kan inkräkta på 

individens personliga integritet. Statliga institutioner såsom rättsväsendet hävdar att 

övervakning är ett bra redskap för att förebygga brottslighet samt för att skapa en 

trygghetskänsla på offentliga platser för individen. Forskning pekar däremot på att brottslighet 
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inte minskar genom användning av övervakningskameror på offentliga platser. Den effekt 

som kan ses är att övervakningskameror snarare resulterar till en förflyttning av 

brottsutövning. Dessutom visar forskningen att den upplevda oron för brott inte förändras hos 

individen genom kameraövervakningen (Brå, 2018:21). Ämnet övervakning har fått mer och 

mer medialt utrymme de senaste åren, framförallt i och med KbL- eller FRA-lagen vilket 

också gett ämnet en kontroversiell karaktär. När vi läser om övervakning är det ofta i 

kölvattnet av exempelvis ett terrordåd eller när nya lagförslag diskuteras och ska införas. 

  

Att studera nyhetsmedier ur ett kritiskt sociologiskt perspektiv innebär att medier inte kan 

tolkas som en neutral aktör utan förmedlar en konstruerad bild av verkligheten som kan gynna 

vissa sociala grupper i samhället. Medier blir i detta sammanhang en viktig aktör i samhället 

och en arena där olika röster kommer till uttryck. Den mediala nyhetsrapporteringen formar 

värderingar, åsikter, attityder och slutligen den verklighet och världsbild som individer 

förhåller sig till. Således har medier en effekt på samhället och nyhetsrapportering kan sägas 

få sociala konsekvenser. Därav är det sociologiskt intressant att ge en beskrivning av om och i 

sådana fall hur svensk dagspress kan ses som en viktig aktör som via sitt innehåll legitimerar 

övervakning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att studera fenomenet övervakning i svensk dagspress utifrån ett 

kritiskt diskursteoretiskt perspektiv. Genom att studera vilka teman och argument som 

förekommer i rapporteringen, vill vi få en förståelse för om och i sådana fall hur den svenska 

dagspressen diskursivt legitimerar övervakning. 

  

Följande frågor har formulerats för att besvara syftet: 

- Vilka teman är diskursen kring övervakning uppbyggd av i svensk dagspress?  

- Förekommer det argument som legitimerar övervakning, i sådana fall vilka?  

 

1.2 Disposition  
Det inledande kapitlet introducerar den vetenskapliga problemformuleringen, syftet och 

frågeställningar. Kapitel 2 ger en översikt av tidigare forskning som bedrivits inom området 

av medier och övervakning. I kapitel 3 introduceras teorier om risk och medier samt ett 

sociologiskt perspektiv på nyhetsmedier. Kapitel 4 redogör för uppsatsens metodologiska 
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utgångspunkt och material, de analytiska verktyg som tillämpas samt det praktiska 

tillvägagångssättet. I kapitel 5 presenteras resultat, argument och de teman som har kunnat 

urskiljas i analys av det empiriska materialet. Kapitel 6 är en sammanfattande slutsats av 

resultaten från analysen. I kapitel 7 genomförs en slutlig diskussion av studiens syfte och 

frågeställningar i kontext till teori, tidigare forskning och resultat.  
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2. Medier och övervakning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. För att samla in relevant forskning inom ämnet 

användes databasen Sociological Abstract, där en sökning efter peer-review-bedömda artiklar 

gjordes på sökorden media* AND surveillance*. Som komplement användes även rapporter 

från Brottsförebyggande Rådet samt relevant litteratur för forskningsfältet.  

 

2.1 Sammanställning av medier och övervakning 
Tidigare forskning om medial rapportering av övervakning pekar på att massmedier och 

politiska institutioner utgör två centrala samhällsinsatser för att driva på framställningen av 

övervakning och i förlängningen bidra till en social acceptans av övervakning som fenomen 

(Armstrong & Norris, 1999:70). Medier väljer aktivt att fokusera på specifika aspekter av 

övervakning, forskningen pekar på att detta är något som understödjer och framställer 

övervakning som något positivt. Denna typ av aktivt val i framställningen av övervakning kan 

tolkas som ett hjälpmedel och bidragande faktor i att skapa en slags social acceptans och 

normalisering. Genom att medier konstruerar en verklighet där individer i samhället uppfattar 

övervakning som legitim och normaliserad, kan det konstateras att medier påverkar 

acceptansen av övervakning (Armstrong & Norris, 1999:88).  

  

Tv-programmet Efterlyst exemplifierar hur medier kan framställa sociala fenomen på ett 

legitimerande sätt. Övervakning framställs ha en central roll i att verka brottsförebyggande 

och som ett legitimt redskap för att lösa brott och skapa ett tryggare samhälle. Avsaknad av 

övervakningskameror framställs därmed medföra risker i samhället, då exempelvis 

gärningsmän kan gå fria i brist på bevis (Carlsson, 2009:18). Effekten blir att övervakning 

enbart ses ur en positiv bemärkelse. Tidigare forskning tyder på att medier har makt att 

konstruera en verklighet då dess framställning av övervakning kan skapa social acceptans. I 

medier fokuseras det sällan på individer eller enskilt beteende i förhållande till övervakning, 

utan snarare i termer av sociala grupper. Baserat på faktorer såsom klass eller etnicitet 

framställs vissa grupper som mer legitima att övervaka (Armstrong & Norris, 1999:175).  

  

Forskningen pekar på att olika stadsmiljöer framställs behöva olika typer av övervakning. 

Stadsdelen Rosengård i Malmö framställs i medier som mer legitim att övervaka då området 

ofta misstänkliggörs i dagspressen. Övervakningens syfte kan skiljas beroende på vem som 

övervakas och i vilken stadsmiljö som övervakningen sker i. Övervakningens främsta syfte är 
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inte alltid brottsförebyggande, utan kan fungera som ett redskap i att socialt sortera bort 

enskilda grupper i samhället och skapa kontroll (Carlsson, 2009:17, Wood & Ball, 2006:7). 

  

Den tidigare forskningen tyder på att medier framställer övervakning som ett viktigt redskap i 

det brottsförebyggande arbetet samt för att skapa trygghet för individen. Det är vanligt att 

massmedier använder och publicerar övervakningsbilder för att framhäva vikten av att 

identifiera misstänkta, förebygga kriminalitet eller förhindra övergrepp (Biressi & Nunn, 

2003:281). Det som tidigare exemplifieras med tv-programmet “Efterlyst” tydliggör att 

medier förstärker normaliseringen av övervakning vilket bidrar till acceptans och legitimitet 

hos individen. Argumenten som verkar för övervakning innehåller ofta politiska budskap för 

att försvara och rättfärdiga att fler övervakningskameror borde sättas upp. Det handlar om att 

framställa övervakning som effektivt, lätt och modernt samt att polisen behöver 

moderniserade övervakningstekniker för att underlätta sitt arbete (Koskella, 2003:299-300). 

 

I motsats till mediers positiva framställning av övervakning som brottsförebyggande, visar en 

forskningsrapport från Brottsförebyggande Rådet att både svensk och internationell forskning 

har kommit fram till att övervakning har en minimal minskande effekt gällande 

brottsutövning. I rapporten framkommer det att övervakning inte har någon effekt alls för 

individens oro inför brott (Brå, 2018:21), till skillnad från den medierade framställningen av 

övervakning som sägs vara positivt för det brottsförebyggande arbetet och för individens 

upplevda känsla av trygghet. 

 

Den kritik forskningen formulerar gentemot övervakning är att det kan sägas vara 

integritetskränkande då individen är ständigt övervakad, vare sig man utgör ett hot mot 

samhället eller inte. Övervakningskameror kan påverka handlandet hos människor, man vet 

inte vem som ser en, när någon ser en eller om någon faktiskt gör det överhuvudtaget. Det 

innebär att individer som övervakas tvingas till att lita på att den information som samlas in 

via övervakningskamerorna inte missbrukas av de som har tillgång till materialet (Koskella, 

2003:299). Ökad övervakning resultera i förändrade möjligheter och handlande inom det 

offentliga rummet, övervakning i sig kan därmed sägas medföra sociala konsekvenser. 

Dessutom tyder forskningen på att övervakning kan bidra till att göra urbana stadsmiljöer 

segregerande, polariserade och mer svåra att leva i. Övervakning kan även resultera i 

reproduktion av maktrelationer mellan sociala grupper, vilket upprätthåller sociala 

samhällsklyftor som förstärks genom medier (Koskella, 2003:298).  
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Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen om medier och övervakning visat att medier 

i hög grad framställer det sociala fenomenet övervakning på ett legitimerande sätt. De 

legitimerande argumenten som ofta förekommer handlar om att hantera risker om hot och 

brott. Dessutom framställs övervakning som modernt, effektivt och enkelt genom både 

mediers framställning samt politiska budskap som ofta uttrycks genom medier. Bilden av 

övervakning framställs genom medier i en positiv bemärkelse vilket kan få sociala 

konsekvenser då forskningen pekar på att medier har makt att konstruera en viss verklighet. 

Det vi kunnat urskilja ur den tidigare bedrivna forskningen indikerar att övervakning tenderar 

att framställas på ett legitimerande sätt i medier. Syftet med denna studie är att studera 

förekommande teman och argument i mediers rapportering för att få en förståelse för om och i 

sådana fall hur, den diskursiva legitimeringen av övervakningen uttrycks. Den tidigare 

forskningen aktualiserar behovet av kritisk forskning gentemot övervakning, på grund av den 

positiva framställningen som medier förmedlar. Vi hade dessutom svårt att hitta relevant 

forskning inom området, vilket tyder på en kunskapslucka som behöver aktuell och relevant 

forskning gällande medier och övervakning. Forskningen tyder på att övervakningen kan ha 

negativa effekter genom att exempelvis verka segregerande där Rosengård kan vara ett 

exempel på detta. Mediers framställning kan verka för att upprätthålla sociala samhällsklyftor, 

vilket kan få verkliga sociala effekter för människor och deras liv. Eftersom denna studie inte 

avser studera sociala effekter av övervakningen vill vi belysa behovet av mer forskning på 

området. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som kommer vara vägledande 

för tolkning av empirin och analys. Vi inleder kapitlet med teorin om risk och medier som ger 

en förståelse för hur mediers framställning av risk kan påverka rapporteringen. Medierna ur 

ett sociologiskt perspektiv genererar ett kritiskt förhållningssätt där medier inte tolkas som 

neutrala aktörer. Denna teoretiska ansats anser vi vara användbar för analys av vilka teman 

och argument som förekommer inom den medierade diskursen övervakning. 

 

3.1 Risk och medier 
I risksamhället fungerar medier som förmedlare av risk och innehar en viktig funktion då de 

effektiviserar förmedlingen av risker som annars hade passerat obemärkta. Medier framställer 

risker som mer eller mindre påtagliga genom sin rapportering och förmedlar därmed en typ av 

uppfattning om risker runt om i samhället (Höijer, 2009:251). Medier uppfyller tre funktioner 

i risksamhället där de för det första verkar som ögonöppnare för risker vi inte kunnat förutse 

själva, för det andra verkar medier som en offentlig arena där olika risk definitioner 

förekommer och för det tredje är delaktiga i att skapa riskkultur och upprätthålla ett 

risksamhälle.  

 

Som ögonöppnare för risker verkar medier som förmedlare av de risker som människor inte 

tillräckligt med kunskap för att kunna förutse risker och dess effekter. Ett exempel på detta är 

mediers rapportering om klimat-hotet som aktualiseras i och med en ökad rapportering då 

medierna har en roll som en aktör och arena för att förmedla kunskap om specifika ämnen 

(Höijer, 2009:252). Således har mediers roll som ögonöppnare, en funktion i att aktualisera 

specifika ämnen. Detta följs av en makt över att vara selektiv i vad som rapporteras som 

riskabelt, problematiskt eller farligt i samhället. En sådan makt har också en påverkan över 

den allmänna opinionen som tenderar att hålla med om de ämnen medier framställer som 

viktiga (Höijer, 2009:255).  

 

Detta samspelar med mediers roll som en offentlig arena för att förmedla och definiera risker. 

Medier kan därmed sålla bort risker eller ämnen och fokusera på det som anses viktigt. 

Medier som aktörer för att upprätthålla ett risksamhälle innebär att rapporteringen blir ett 

medel för att förmedla budskap till allmänheten om risker genom att hänvisa till politiska 

institutioner, makthavare eller rapporter från myndigheter för förstärka sin definition eller 
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framställning av risk. En effekt av detta är att medierapporteringen kan bli förvrängd (Höijer, 

2009:257-259). 

 

Genom att förstå medier utifrån dessa funktioner får vi en förståelse för hur medierna är en 

viktig aktör som påverkar den allmänna opinionen. Rapportering av övervakning kan tänkas 

vara en effekt av framställningen av risker i dagens samhälle. Den mediala framställningen 

om brott och kriminalitet kan insinuera att brottslighet är ständigt närvarande och kan inträffa 

vart som helst. Medier som en offentlig arena kan innebära att framställningen av risk 

påverkar uppfattningen hos opinionen om övervakning som legitim. Detta är av relevans för 

denna studies analys som syftar till att undersöka vilka teman och argument som förekommer 

inom den mediala framställningen av övervakning. Teorin genererar även ett kritiskt 

förhållningssätt då medier förstås ha en makt genom att kunna vara selektiva i valet av vad 

som rapporteras. 

 

3.2 Medier ur ett sociologiskt perspektiv 
Nyhetsmedier uppfyller en viktig och central funktion i samhället då de upprätthåller en 

offentlig arena. Genom att rapportera och redogöra för händelser som inträffat tillkommer 

även en makt över hur rapporteringen går till. Michael Schudson (2003:2) beskriver att 

nyhetsmedier inte bara rapporterar om inträffade händelser utan även bidrar till att konstruera 

verkligheten. Journalisten, som står i nära relation till verkliga händelser på grund av sin 

yrkesroll, har val och makt gällande sin rapportering. Det kan handla om val som berör vilka 

delar i en händelse som det fokuseras på, vad som inte fokuseras på och hur händelser 

framställs och formas i nyhetsartiklar.  

  

Framställningen av verkligheten kan påverka läsaren till att uppfatta journalistens val och 

vinklar i artiklar som absoluta sanningar. Detta får konsekvenser då läsaren tar till sig av de 

nyheter hen konsumerar och förhåller sig själv och sitt liv utifrån den verklighet hen blir 

presenterad inför (Schudson, 2003:3). En liknelse kan göras mellan nyhetsmedier och dess 

konsumenter med föräldrar som överför egna värderingar och kunskap på sina barn. Det 

exemplifierar hur mediers roll och journalister omedvetet eller medvetet påverkar den 

allmänna diskursen (McNair, 1998:23).  
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Att se till nyhetsmedier och dess rapportering ur ett sociologiskt perspektiv innebär att vi har 

en synvinkel som tolkar verkligheten som en effekt av journalisters och mediers sätt att 

rapportera. Det kan vara svårt att avgöra vad som är journalistens tolkning av en händelse och 

hur läsaren tolkar och tar till sig av texten, då nyheter och rapportering av nyheter ofta 

framställs som hård fakta. Med detta i åtanke bör vi komma ihåg att den huvudsakliga 

poängen med ett sociologiskt och kritiskt perspektiv på nyhetsmedier bör vara att se på 

verkligheten som ett resultat konstruerat av nyhetsmedier och människor i form av 

journalisternas rapportering (Schudson, 2003:4). Således kan inte medier tolkas som en 

neutral aktör i en social kontext då de förmedlar olika gruppers intressen till det övriga 

samhället.   

  

Det är av relevans att påpeka att även om nyhetsmedier och journalister konstruerar 

uppfattningen av verkligheten, befinner sig journalisten i en redan given kontext med 

innehållande sociala omständigheter och värderingar. Journalister kan därför sägas forma 

diskursen utifrån en redan given kontext med innehållande värderingar eller agendor och 

tjänar därmed ett syfte för dominerande sociala intressen (McNair, 1998:23). På så sätt kan vi 

tolka det som att medier tjänar ett syfte för att förmedla makt, en viss typ av kunskap eller 

verklighet till folket. Nyhetsmedier kan därmed bidra till att konstruera den verklighet som 

människor presenteras inför och inte återger objektiva sanningar. Därför är det av vikt i denna 

studie att analysera vilken typ av verklighet som konstrueras och att tillämpa ett kritiskt 

synsätt på medier som utgår från att de inte är neutrala aktörer. Medier bidrar till att skapa 

acceptans för olika dominerande maktordningar och sprider värderingar som får konkreta 

sociala konsekvenser då de bidrar till kunskaps- och verklighetsskapande (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000:11-12).  

 

Detta teoretiska ramverk bidrar till ett kritiskt förhållningssätt i analysen och hjälper oss att 

tolka empirin. Vi ser medier och journalister som en eventuellt bidragande faktor i 

konstruktionen av verkligheten, som påverkar individens uppfattning och förhållningssätt 

gentemot denna medialt konstruerade verklighet.  
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4. Metod 
Detta kapitel redogör för val av metod. Vi utgår från den kritiska diskursanalysen för att 

analysera vårt material. Denna metod är lämplig för att blottlägga strukturer och för att 

kritiskt analysera texters innehåll. Generellt används diskursbegreppet på många olika sätt, i 

vår studie kommer vi förstå diskurs som ett bestämt sätt att tala om verkligheten som kan få 

konsekvenser i det sociala livet. 

 

4.1 Material 
Vi använde oss av tryckta artiklar från svensk dagspress, de två tidningar var Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Dessa tidningar valdes på grund av att bägge är etablerade 

rikstäckande tidningar. Vi har valt två olika nyhetskällor, vår avsikt är inte att jämföra dessa 

dels på grund av att tidningarna har liknande ideologiska grund samt för att vi ämnar fånga in 

förekommande teman och argument i artiklarna snarare än att jämföra dem. Detta är även 

anledningen till att dessa dagstidningar valdes och inte exempelvis Aftonbladet som har en 

annan ideologisk vinkel, vilket varit aktuellt om syftet var att jämföra skillnader i argument 

och teman inom övervakningsdiskursen. Ursprungligen hade vi en idé om att analysera hur 

övervakning legitimerades i dagspressen mellan 2017-2019, dock kom vi fram till att detta 

skulle resultera i ett mer jämförande perspektiv som ser till förändring i diskursen, snarare än 

att utläsa förekommande teman och argument i debatten om övervakning under en specifik tid 

som är studiens syfte. 

  

Efter att vi valt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter bestämde vi oss för att begränsa oss 

till artiklar som publicerats under 2018. Detta gjorde vi på grund av den nya 

kamerabevakningslagen (KbL) som trädde i kraft 1 augusti 2018. För att fånga in teman och 

argument kring övervakning anser vi att det är lämpligt att analysera artiklar från det året då 

den nya lagen trädde i kraft på grund av ökat medialt utrymme. För att samla in det empiriska 

materialet om hur det rapporterades om övervakning under 2018 valde vi Retrievers 

Mediearkiv som databas för att hitta relevanta artiklar. Vi tillämpade fyra urvalsstrategier där 

vi sållade vilken typ av press, vilka dagstidningar, vilken tidsram och vilka sökord som var 

relevanta för undersökningen. I urvalsprocessen använde vi oss av sökorden övervakning* 

och integritet* som vi trunkerade, sökorden gav inga relevanta träffar när de söktes på enskilt. 

Andra sökord prövades och trunkerades, men genererade inte relevant material dessa var: 

övervakning och legitimering, övervakning och kameror, övervakning och trygghet.   
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Sökningen för Svenska Dagbladet gav oss totalt 608 träffar, av dessa utgavs 21 stycken under 

2018. Efter att vi läst artiklarnas abstract sållade vi bort de som inte var av relevans vilket 

lämnade oss med 12 artiklar från Svenska Dagbladet. Sökningen för Dagens Nyheter gav oss 

totalt 605 träffar varav 20 stycken med utgivningsår 2018. Efter sökningen gjorde vi ett urval 

baserat på relevans vilket lämnade oss med 10 artiklar från Dagens Nyheter. Det totala 

insamlade materialet bestod av 22 stycken nyhetsartiklar från Svenska dagbladet och Dagens 

Nyheter. Artiklar som valdes bort hade för vår studie en olämplig inriktning av övervakning, 

som exempelvis artificiell övervakning inom vården. 

 

Det slutgiltiga insamlade materialet bestod av en variation av nyhets- och debattartiklar, 

ledare samt krönikor. Det är olika former av journalistik och redaktionellt material som har 

olika syften med sitt innehåll, vi kommer dock inte att skilja på dessa olika typer av material i 

vår analys. Vi undersöker samtliga artiklar likvärdigt då vi uppfattar att de är relevanta för att 

undersöka förekommande teman och argument inom diskursen. 

4.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

Efter insamlandet av vårt empiriska material började vi med att läsa igenom artiklarna 

noggrant i sin helhet. Frågor vi ställde oss inledningsvis var vad handlar texten om, vad är det 

som beskrivs, hade artiklarna kunnat se annorlunda ut eller vara beskrivna ur ett annat 

perspektiv, gynnas vissa idéer, en viss samhällsordning eller institutioner av hur texten är 

skriven? Efter att vi systematiskt gått igenom alla artiklar utfördes en textnära analys där vi 

såg till aspekter som ordval och dess insinuation, modalitet med innehållande grad av affinitet 

och olika legitimeringsstrategier. Dessa analysverktyg används för att urskilja förekommande 

teman och argument. Slutligen tematiserade vi artiklarna baserat på förekommande argument 

inom diskursen av övervakning.  

4.3 Diskursanalytiska kategorier  

För att analysera det empiriska materialet används och kombineras de diskursanalytiska 

verktygen lexikala ordval, modalitet samt legitimeringsstrategier. Här redogörs även för de 

olika begreppen och varför de är relevanta i studien.  

  



 12 

Lexikala ordval är ett viktigt verktyg i det språkliga handlandet. Ord kan anses vara kärnan i 

språkbruket och har därmed en påverkan för hur diskurser formas. Därför blir ordval en 

intressant aspekt att se till i det kritiskt diskursanalytiska arbetet med vårt materialet. Alla 

individer gör ständiga val av vilka ord som vi väljer att använda när vi talar eller för att 

beskriva ett visst fenomen eller världen. Detta påverkar i stor utsträckning hur vi uppfattar 

och ser vår omvärld, vilket innebär att vi kategoriserar vår omvärld med hjälp av ord som 

sedan ligger till grund för hur vi sedan uppfattar omvärlden (Boréus & Seiler Brylla, 

2018:320-321). Genom att se till ordval kan vi i analysen tolka hur vissa förekommande ord 

förmedlar en underliggande påverkan på diskursen kring övervakning. Vi kan dessutom 

analysera om förekommande ordval förmedlar för eller motargument för övervakning. 

  

Analyser som ser till modalitet innebär att ett fokus ligger på att se till skribentens grad av 

affinitet. Graden av affinitet handlar om hur mycket skribenten instämmer med det som 

skrivs. Hur påståenden uttrycks och vilken grad av affinitet skribenter förmedlar påverkar 

diskursen då det framstår mer eller mindre som sanningsenligt. Exempelvis kan vi konstatera 

att ord som “måste vara”, “kan vara” eller “kanske är” uttrycker alla olika grad av affinitet 

och förbindelse mellan skribent och påståenden i en text (Fairclough, 1992:159). En naturlig 

konsekvens av modalitet och hög affinitet tenderar att påståenden systematiskt transformeras 

till att ses som fakta. I studien är det av intresse att studera de olika framställningarna kring 

övervakning och vilken grad av affinitet som skribenter formulerar i artiklarna, då detta kan 

påverka hur läsaren uppfattar och tolkar övervakning som fenomen. 

4.4 Legitimeringsstrategier 

I den textnära analysen fokuserar vi på återkommande aspekter inspirerat av Van Leeuwens 

metodologi. Vi analyserar diskursiva strategier och hur dessa aspekter genom texten verkar 

legitimerande, eftersom legitimering konstrueras och är en effekt av diskurser (Van Leeuwen 

& Wodak, 1999:98). Vi kommer framförallt att se till vilka argument och aspekter som 

förekommer inom diskursen och som verkar för att legitimera övervakning. Inom den kritiska 

diskursanalysen kan legitimeringsstrategier analyseras för att ifrågasättas, då de har en 

påverkan och makt över hur social förändring och sociala relationer formas i samhället (Van 

Leeuwen, 2008:113).          
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Genom att tillämpa legitimeringsstrategier som ett analytiskt verktyg kan vi närma oss vårt 

empiriska material med ett synsätt som innebär att vi tolkar hur texterna exempelvis bidrar till 

positiva eller fördelaktiga tankegångar eller acceptans inför ett visst socialt fenomen eller 

fråga. När vi tolkar texter och dess innehåll som ej objektiva sanningar och innehar en 

förförståelse för att dessa konstruerar en viss typ av verklighet, kan vi kritiskt tolka hur 

skribenter använder språket för att legitimera olika typer av budskap. I vårt fall handlar detta 

om hur övervakning skulle kunna legitimeras genom att texter och diskursen kring 

övervakning skapar positiva associationer för läsaren (Van Leeuwen, 2008:105-106).  

  

Det finns fyra generella typer av legitimeringsstrategier. Dessa kan kort sammanfattas som 

legitimering via auktoritet, rationalitet, moralisk värdering och mythopoesis. Legitimering via 

auktoritet handlar om att nyttja institutionella myndigheter såsom lag eller tradition. Genom 

rationalisering kan man använd kunskap eller handlande inom den aktuella diskursen för att 

skapa legitimering och acceptans, det handlar om att fenomen framställs som logiskt eller 

förnuftigt. Moralisk värdering handlar om att skapa legitimering genom specifika moraliska 

värdesystem som kan vara kulturellt betingade. Legitimering via mythopoesis sker genom 

narrativ som kan sägas vara berättelser eller historier för att indikera hur det förflutna är 

relevant för framtiden (Van Leeuwen & Wodak, 1999:104-107).  

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Sett till reliabilitet kan vi inte garantera att resultatet blivit detsamma om vi till exempel hade 

valt ett annat årtal eller tidsram när vi gjorde vårt urval gällande insamling av empiriskt 

material. Om tidsramen för denna studie varit större hade det varit aktuellt och av relevans att 

analysera en större mängd artiklar från en bredare tidsperiod för att få ett mer tillförlitligt 

resultat. Vad gäller intern validitet har vi genomgående baserat insamling av såväl 

analysmaterial som tidigare forskning, teori och metod för att uppfylla studiens formulerade 

syfte och frågeställningar. Den externa validiteten blir för oss svår att uppnå då vårt resultat 

inte kan tolkas som generaliserbart. Det är en konsekvens av ett smalt urval och specificerade 

frågeställningar (Bryman, 2001:257) samt på grund av att vår analys kan vara påverkad av vår 

tolkning av materialet. De innebär att det finns flera sätt att tolka materialet och att detta är en 

av alla dessa tolkningar. 
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4.6 Svaghet och styrka med den kritiska diskursanalysen 

Den kritiska diskursanalysen faller sig som ett naturligt val och utgångspunkt för studiens 

syfte. En kritisk diskursanalys syftar till att synliggöra maktstrukturer vilket blir av relevans 

då vi anser att makt och övervakning är nära sammankopplade. Ett exempel på detta är 

kränkning av personlig integritet i och med den maktutövning som övervakning innebär. 

Genom att kritiskt och textnära analysera det insamlade materialet bör vi om möjligt kunna 

redogöra för hur makt över individen kan utläsas i och med framställning och eventuell 

legitimering av övervakning i svenska medier. Analysen ger dessutom en möjlighet att 

kritisera mönster, relationer eller strukturer för att kunna peka på social påverkan (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:8). Svagheter med kritisk diskursanalys kan sägas vara att 

analysen kan bli färgad av forskarens subjektiva tolkningar av empirin. Detta har vi bemött 

genom att presentera vårt analytiska tillvägagångssätt samt genom att vara transparenta i vår 

resultatredovisning. Vi har dessutom tolkat materialet i enlighet med de teorier som vi har 

valt.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de olika teman och argument som vi kunnat urskilja i analysen. 

Materialet som vi grundar analysen på består av 22 artiklar publicerade av Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter under 2018. Materialet består av en variation av nyhets- och 

debattartiklar, ledare samt krönikor. Vi har inte gjort någon skillnad på artiklarna i vår analys 

utan undersöker samtliga likvärdigt. Vi har kunnat urskilja fyra huvudteman inom diskursen 

av övervakning. Majoriteten av artiklarna inkluderas i temat den övervakade individen, som 

delas in i tre underteman: individens trygghet och säkerhet, individen kontra “vi och dem” 

samt individens integritet ej hotad. De andra teman som vi presenterar är övervakning 

underlättar för rättsväsendet, företag skapar förtroende hos kunder samt Kina som ”den 

andre”. För att tydliggöra våra teman har vi tagit fram nedanstående tabell: 

Tabell 1: 

Tema  

Antal 

artiklar 

Totalt: 22st 

Procent av 

totala antalet 

artiklar 
Ord och fraser 

5.1 Individ:  

 5.1.1 Individens trygghet och säkerhet 
4 18% 

Positiva, offentliga platser, tryggare 

samhälle, motverka brott 

5.1 Individ: 

5.1.2 Individen kontra ”vi och dem” 
2 9% 

Utredningsarbete, rosengård, 

skottlossning, narkotika, problem 

5.1 Individ: 

5.1.3 Individens integritet ej hotad 
5 23% 

Avlyssning, trygghetskänsla, 

rättigheter, privat liv, integritet 

5.2 Övervakning underlättar och effektiviserar 4 18% 
Förenkla, underlätta, 

brottsförebyggande, effektiviserar, 

kriminalitet, säkerhet, ansökan, brott 

5.3 Företag skapar förtroende hos kunder 3 14% 
Förtroende, böter, ansvar, riskera, 

personuppgifter, pris 

5.4 Kina som ”den andre” 4 18% 

Förtyck, extrem, kontroll, moral, 

illegal, makt, världsledande, 

teknologi 
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Vi vill påpeka att vi tidigt i arbetet med insamlandet av materialet, hade det svårt att få en 

variation mellan artiklar som var både positiva och kritiska mot övervakning som fenomen, 

således kan vi urskilja en avsaknad av kritiska artiklar. Den frånvarande kritiken tolkar vi som 

ett resultat i sig.  

 

5.1 Den övervakade individen  
Inom detta huvudtema som utgörs av totalt 11 artiklar, har vi kunnat urskilja tre olika 

underteman. Där det första temat, som utgörs av 4 artiklar handlar om hur övervakning skapar 

trygghet och säkerhet för individen. Våra två andra underteman handlar om hur medier kan 

konstruera ett ”vi och dem” samt hur individens integritet omskrivs.  

 

5.1.1 Individens trygghet och säkerhet  
Ett tema som kunnat urskiljas i 4 artiklar handlar om övervakningskameror som ett sätt att 

skapa ett tryggare samhälle och minska brottslighet. Resonemang som förs i dessa artiklar 

beskriver att svenska folket över tid blir allt mer positivt inställd till övervakning på allmänna 

platser för att motverka brott som exempelvis våldtäkt eller misshandel. Följande citat är 

hämtat ur en artikel från Dagens Nyheter som på ett tydligt sätt visar hur argumentationen för 

övervakning generellt sett tenderar att se ut i artiklarna: 

 
Övervakning kan aldrig ersätta en kompetent polisorganisation. Däremot kan kamerorna 

erbjuda hjälp, särskilt i områden där rättsväsendet har tvingats till reträtt medan den grova 

brottsligheten har försvagat människors trygghet. Där människor är rädda för att vittna kan 

kamerabilderna i stället bli tungan på vågen när domstolen prövar ett fall. Och på platser där 

brott tycks löna sig kan det också vara värdefullt om bara några fler fälls och straffas. (Dagens 

Nyheter, 2018-01-07) 

 

Legitimeringsstrategier används som ett analysverktyg för att urskilja hur medier framställer 

ett socialt fenomen i ett fördelaktigt ljus. Genom att formulera positiva associationer för 

läsaren, kan det skapas en social acceptans som skulle kunna normalisera övervakning. Citatet 

kan analyseras utifrån legitimeringsstrategier som innebär att legitimering uttrycks via 

rationalisering, där man åberopar en typ av kunskap eller vetande som i detta fall handlar om 

hur individer upplever och känner inför sitt bostadsområde. Denna framställning av osäkerhet 
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förstärks vidare av att beskriva kriminalitet och brottslighet som hårda fakta kopplat till det 

gällande området. Legitimering av övervakning förmedlas genom att påstå att kriminaliteten 

är hög och att individerna upplever att de inte är trygga där de bor, vilket framställs vara en 

naturlig verklighet (jfr. Van Leeuwen, 2008:113). Det kan legitimera övervakning som något 

positivt i arbetet med att skapa ett tryggare samhälle. Nyhetsrapportering innebär en makt 

över att forma texter och användning av ordval som “kompetent polisorganisation” är en 

legitimerande strategi som uttrycks via auktoritet. I det här fallet legitimeras övervakning 

genom att hänvisa till polisens expertis som ett sätt att undgå motsättning (Van Leeuwen, 

2008:107).  

 

Medier har i sin rapportering en makt över att bidra till att konstruera en verklighet för 

läsaren, vilket innebär att det tillkommer en makt över vad som rapporteras och hur det 

framställs (Schudson, 2003:2). Det kan bidra till att läsare inte kan avgöra vad som är 

objektiva sanningar i journalisters texter vilket kan förmedla en uppfattning om att 

övervakning är viktigt för individens känsla av trygghet och säkerhet. Medier kan genom sin 

makt göra aktiva val där man väljer att fokusera på specifika aspekter av övervakning för att 

framställa det som legitimt som ett sätt att skapa normalisering och social acceptans av olika 

fenomen (Armstrong & Norris, 1999:88). De fyra artiklarna som inom detta tema har ett 

fokus på att övervakning behövs för att skapa en känsla av trygghet och säkerhet, vilket kan 

leda till att läsare får en positiv uppfattning av övervakning. 

 

Artiklarna om trygghet och säkerhet innefattar en medial konstruktion av verkligheten som 

skapar en uppfattning om att övervakning är viktigt för att individen ska känna sig trygg. 

Övervakningskameror bidrar dock inte till att minska brottslighet, utan resulterar snarare i att 

brott förflyttas till en annan plats. Övervakningskameror har främst en effekt på att motverka 

brott som utförs på parkeringsplatser. Däremot finns det ingen påvisad effekt för att 

övervakningskameror minskar den upplevda känslan av oron för brott (Brå, 2018:21). I de 

aktuella artiklarna legitimeras övervakning med hög affinitet, auktoritet och rationalitet som 

något positivt för trygghetskänslan, vilket forskningen kan motbevisa. 

 

I flertalet artiklar argumenteras det på ett sådant sätt att vi som läsare får ett intryck av att 

svenska folket är positivt inställda till kameraövervakning. Argumenten gällande 

kameraövervakning uttrycks genom att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet och 

ofta i samband med undersökningar som påvisar att gemene man är positivt inställd, speciellt 
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gällande övervakning i områden som exempelvis Rosengård eller Vivalla. För att legitimera 

detta används ofta undersökningar i form av statistik för att styrka dessa argument. 

Nedanstående citat är några exempel på hur legitimering sker genom förstärkande 

resonemang och argument: 

  
I artikeln redovisades sju undersökningar som alla entydigt visade att gemene man var positiv 

till kameror, i synnerhet om syftet var att bekämpa brott. (Svenska Dagbladet, 2018-04-24) 

Här legitimeras övervakning via rationalisering med hänvisning till undersökningar som 

konverteras en verklighet baserad på vetenskap. Ordval som “sju undersökningar” förstärker 

den vetenskapliga förankringen i artiklarna, utan att redogöra för vad det är för 

undersökningar, hur de är gjorda, hur frågorna är ställda, vilket urval och år som forskningen 

bedrivits (Boréus & Seiler Brylla, 2018:320-321). Följande citat redogör ytterligare för denna 

legitimerings strategi: 

Svenskarna är fortsatt positiva till kameraövervakning på allmän plats. 48 procent är starkt 

positiva och 41 procent är ganska positiva. 58 procent anser inte heller att det inkräktar på 

deras personliga integritet, enligt en ny undersökning. (Dagens Nyheter, 2018-04-21) 

    

Här förstärks legitimering av övervakning genom matematiska siffror och procent. Med denna 

typ av hänvisning till undersökningar som inte redogör för undersökningens underlag, 

påverkas läsaren till att tolka en konstruerad och vinklad verklighet som den absoluta 

sanningen (McNair, 1998:23). Framställningen av statistik påverkar läsaren, då detta 

framställs som hårda fakta. Detta är något som kan få konsekvenser då läsaren tar till sig av 

de nyheter individer konsumerar och förhåller sig själv och sitt liv utifrån den verklighet de 

blir presenterad inför (Schudson, 2003:3). I majoriteten av artiklarna användes konkreta fakta 

redan i ingressen för att få läsaren att uppfatta att individer anser att det är positivt med 

övervakning. Rationalisering förekommer i form av kunskap via studier och undersökningar 

som används för att legitimera och normalisera övervakningskameror. Följande citat är 

intressant då ett formuleringsfel skapar förvirring: 

 
Två av tre säger ja till kameror i bostadsområden. (Svenska Dagbladet, 2018-04-23) 

 

Till skillnad från rubriken framkommer en formulering i brödtexten som lyder “två av tre 

säger nej” till kameror i bostadsområden. Detta kan självfallet vara en felskrivning av 
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skribenten, samtidigt vittnar det om att journalister kan formulera en hög affinitet som baseras 

en ytlig sanning. Oavsett felskrivning eller ej förmedlas en förvirring till läsaren som kan 

tolka detta som en absolut sanning. Medier är en viktig samhällsapparat som verkar genom att 

påminna och informera läsare om risker i samhället, vilket inom temat framkommer genom 

att övervakning framställs som ett sätt att hantera de risker som framställs som hotfulla i 

samhället. Ett medialt fokus på ett specifikt ämne, så som övervakning kan leda till att 

påverka den allmänna opinionen, som tenderar att hålla med medier i sina ställningstaganden 

(Höijer, 2009:252-255) 

 

5.1.2 Individen kontra “vi och dem”    
Detta tema utgörs av 2 artiklar som kan tolkas förstärka ett ”vi och dem”. Som tidigare 

nämnts kan varierade stadsmiljöer innebära olika typer av övervakning baserat på vad som 

vill uppnås i ett specifikt område. Rosengård som stadsmiljö framställs ofta i 

medierapporteringen som mer legitimt att övervaka då området ofta misstänkliggörs i 

dagspressen (jfr Carlsson, 2009:17). Genom analys av det empiriska materialet framkommer 

det att övervakningens syfte kan skiljas åt beroende på vem som övervakas och i vilken 

stadsmiljö som övervakning används. I artiklarna framkommer det att övervakningens främsta 

syfte inte alltid är brottsförebyggande. Istället kan det användas som ett redskap för att 

kategorisera och skapa sociala skillnader mellan grupper i samhället (Wood & Ball, 2006:7). 

Följande citat sammanfattar samtliga artiklars sätt att formulera en distans som i det tysta 

formulerar ett “vi och dem” genom att differentiera områden: 

 
Rent generellt har det blivit lättare för polisen att utföra sitt jobb. Om du ska spana på 

narkotikaförsäljning i ett område som Rosengård kan du inte stå ute på gatan eller sitta i en bil. 

Med de skjutningar vi har haft i stan vågar folk inte heller låna ut sina lägenheter till polisen. 

På så vis har kamerorna blivit en ny spaningsmetod. (Dagens Nyheter, 2018-06-12) 

 

Ett slags förfrämligande kan urskiljas i citatet. Genom argumentationen för övervakning finns 

det ett underliggande budskap av ett ”vi och dem”. Som redogjorts för tidigare kan 

övervakning tjäna olika syften, vilket detta citat tydligt exemplifierar då det framkommer att 

olika sociala grupper ska övervakas olika. På temat om individens trygghet och säkerhet 

framställs övervakningen som ett sätt att skapa en trygghetskänsla i bostadsområden. I citatet 

framkommer det att övervakningen i Rosengård är en spaningsmetod, för att få ordning på 

området och gruppen som bor där. Medier framställer ofta övervakning i relation till sociala 
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grupper, något som kan baseras på faktorer som klass eller etnicitet (Armstrong & Norris, 

1999:175). Känslan av ett ”vi och dem” förstärks ytterligare genom att övervakningskameror i 

vissa fall benämns som trygghetskameror. Ordvalet “spaningsmetod” insinuerar att syftet för 

övervakning i Rosengård är något annat än att verka trygghetsingivande. Övervakning 

legitimeras dessutom via moraliska värdesystem där uttryck som “områden som Rosengård” 

används för att befästa en stereotyp grundad i ett kulturellt betingat värdesystem (Van 

Leeuwen, 2008:110). 

 

“Den andre” som framställs vara kriminella är legitima att övervaka, då de kan åtskiljas från 

det övriga samhället via faktorer som klass eller etnicitet (jfr. Armstrong & Norris, 1999:175). 

Områden som medier framställer vara utsatta, behöver inte vara utsatta på grund av bristande 

övervakning. Förslagsvis kan utsattheten ledas tillbaka till den reproduktion av samhälleliga 

strukturer och maktrelationer som befästs och upprätthålls genom den mediala rapporteringen 

som bidrar till att samhället slits isär. 

 

5.1.3 Individens integritet ej hotad  
Inom temat integritet i förhållande till övervakning sammanställs de 5 artiklar som 

argumenterar för hur mycket av den privata sfären som kan tänkas offras i förmån för 

övervakning. Under detta tema urskiljs hur övervakning kan ses som ett intrång mot 

integriteten. Följande citat tydliggör hur integritet framställs som något individen förväntas 

offra i förmån för övervakning: 

I andra EU-länder anser man att det räcker med en personskyddslag och så länge man inte 

bryter mot den får man sätta upp kameror. Polisen betros alltså med att följa den lag man har 

till uppgift att upprätthålla. Men inte i Sverige. Inte ännu i vilket fall. Här är politikerna mer 

rädda för en polisstat, omfattande 150 kameror i hela landet, än den öppna kriminalitet som 

grasserar i särskilt utsatta områden. I den senaste opinionsundersökningen tillfrågades även 

folk om de litar på att polisen skulle lyda lagen på egen hand, vilket en majoritet gör. Det vill 

säga: 60 procent anser inte att deras integritet kränks om de själva får besluta om 

kameraövervakning. (Svenska Dagbladet, 2018-04-24). 

Som tidigare nämnts under temat trygghet och säkerhet legitimeras övervakning som ett sätt 

att bekämpa brottslighet. Den personliga integriteten blir en förhandlingsvara där 

brottsbekämpning och den ”trygghetskänsla” övervakningskamerorna sägs medföra, verkar 

väga tyngre än integriteten. Detta ger uttryck för en strategi som innebär legitimering av 
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övervakning via auktoriteter. Ett dolt budskap i argumentationen grundas i en återkommande 

befästning av polisens auktoritet då polisen anses vara den institution som bäst avgör när 

övervakningen blir integritetskränkande (Van Leeuwen, 2008:107). 

 

I slutet av citatet refereras det till en opinionsundersökning där det framkommer att folket litar 

på att polisen lyder personskyddslagen på egen hand. Det framställs som att 60% av 

befolkningen inte anser att deras integritet kränks, när de själva är med och beslutar om 

övervakningen. Svaret tycks inte stå i relation till frågan. Med hög affinitet påvisas 

tvivelaktiga fakta, som skulle kunna få sociala konsekvenser då detta framställs som en 

absolut sanning vilket läsaren kan forma sin verklighet genom (Schudson, 2003:4). Medier är 

en viktig aktör som har en påverkan på den allmänna opinionen, som skulle kunna påverkas 

då framställningen av statistik och undersökningar som hårda fakta kan få en effekt på 

läsarens verklighetsuppfattning. På så sätt kan den mediala framställningen av övervakning 

tänkas vara förvrängd (jfr Höijer, 2009:257-259). 

 

5.2 Övervakning underlättar och effektiviserar 
I de 4 artiklar som utgör detta tema förs argument som bidrar till legitimering, då det faller sig 

naturligt och självklart att rättsväsendet ska ha tillgång till kameraövervakning som redskap 

för att förenkla det polisiära arbetet. Det framkommer att polisen vill sätta upp fler kameror 

för att underlätta sitt arbete. Det kan handla om säkerhetsskäl, att kunna fria en misstänkt eller 

få signalement på gärningsmän för att hjälpa utredningar framåt. Det förs även argument 

kring att exempelvis ordningsvakter, polis- och ambulanspersonal ska bära utrustning i form 

av skottsäkra västar och kroppskameror för deras underlätta deras arbete. Nedanstående citat 

exemplifierar återkommande legitimerande argument: 

 
Så sent som i våras antog riksdagen en ny kameralag. Den trädde i kraft för 14 dagar sedan 

och ska underlätta kameraövervakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Men 

polisen och oppositionen är inte nöjda med lagen, eftersom tillståndsplikten för polisen 

kvarstår. (Svenska Dagbladet, 2018-08-17) 

 

Artiklarna sätter polisens missnöje i fokus och betonar vikten av fri tillgång till 

kameraövervakning för att underlätta polisens arbete. Medier kan bidra till att konstruera en 

social acceptans genom att legitimera övervakning med hjälp av polisens framställda behov 

av kameror. Det är en effekt av den makt medier besitter genom sin rapportering, som i 



 22 

förlängningen kan få effekter på människors sätt att tala och tänka kring övervakning (jfr 

Schudson, 2003:2). I artiklarna förs argument som handlar om att övervakningskameror inte 

bara kan användas för att identifiera kriminella utan även för att fria oskyldiga. Medier utgör 

en stor och viktig funktion som en aktör i samhällsapparaten och har makt över att lyfta fram 

de mäktiga och stora samhälleliga institutionernas intressen för att verka i förmån åt dessa 

(McNair, 1998:23). 

 

5.3 Företag skapar förtroende hos kunder 
De 3 artiklar som tematiseras som argumenterande för övervakning i förhållande till företag 

och organisationer, ger till stor del uttryck för en oro inför olaglig övervakning på 

arbetsplatser och hur man förhåller sig till detta. Återkommande i artiklarna är även 

framställningen av att lagring av personuppgifter och berättigade anledningar till övervakning 

skapar en oro hos företagen, som riskerar höga böter om de bryter mot General Data 

Protection Regulation(GDPR) som ska värna om kunders och anställdas integritet. Införandet 

av GDPR och den nya kamerabevakningslagen (KbL) beskrivs i artiklarna att det tilltagande 

ansvaret på den enskilda individen att bedriva sin verksamhet enligt lag skapar rädsla. 

Följande citat ger uttryck för den återkommande oron inför hur organisationer och företag ska 

förhålla sig till lagstiftningen: 

Men nu blir det alltså upp till varje företag att ta ansvar och garantera att så sker. Företaget är 

med de nya reglerna skyldigt att väga sina egna behov och intressen mot det intrång i 

människors personliga integritet som kameraövervakning innebär. (Dagens Nyheter, 2018-06-

07) 

Citatet exemplifierar hur artiklarna inom temat förhåller sig till nya lagar och riktlinjer 

gällande övervakning. Argumentationen tenderar att legitimera övervakning då det beskrivs 

att det borde vara lättare för företag och organisationer att bedriva övervakning över sina 

kunder och anställda. Rädslan för lagstiftningen och böter motiverar en vilja inom företagen 

att ta ansvar för hur övervakning bedrivs och personuppgifter lagras. Den mediala 

framställningen av övervakning kan ske i förhållande till ett visst syfte, som kan forma vad 

som kommer med i rapporteringen. Detta skulle kunna ses som en effekt av att medier inte 

kan ses som neutrala aktörer då ett av mediers syften är att förmedla olika gruppers intressen 

(Schudson, 2003:4, McNair, 1998:23). Artiklarna vittnar om att införandet av GDPR och KbL 

leder diskursen till att handla om konkurrensfördelar företagen emellan och att skapa 
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förtroende hos kunder. Följande citat ur Dagens Nyheter redogör för hur konkurrensen 

uttrycks: 

Personuppgifter är numera den nya handelsvaran - det "nya guldet". Ju högre medvetenheten 

blir, desto fler konsumenter kommer att välja varor och tjänster, inte bara baserat på pris och 

kvalitet, utan även utifrån vilket förtroende de har för hur företag hanterar deras 

personuppgifter. (Dagens Nyheter, 2018-05-25) 

Här förmedlas en uppfattning av personlig integritet som en handelsvara. Den makt som 

nyhetsmedier besitter innebär ett kunskapsbildande och en konstruktion av verkligheten som 

får verkliga effekter för läsarens liv och förhållning till verkligheten (Schudson, 2003:3). 

Argumenten vittnar om att den verkliga anledningen till företags försiktighetsåtgärder 

gällande integritet och övervakning i själva verket handlar om att vinna kunder. Detta 

förstärks även med ordval som “det nya guldet” som referens till personlig integritet. 

 

Det finns en problematik gällande hur mycket av personuppgifter och integritet som är 

accepterad att ge upp i förmån för övervakning. Återkommande i temat är att övervakning ses 

som en direkt integritetskränkning samtidigt som det argumenteras för ytterligare 

övervakning, som ett sätt att skydda individen och skapa förtroende. Detta leder till att mer 

insamlande av personliga uppgifter och övervakning framställs som legitimt i arbetet mot ett 

tryggare samhälle. Inom temat legitimeras övervakning genom mythopoesis, en strategi som 

legitimerar genom att hänvisa till historisk framgång för att påverka hur framtiden ska 

hanteras (Van Leeuwen, 2008:117-118). Företag och organisationer ger uttryck för oro inför 

framtiden med ny lagstiftning kring övervakning, oron framställs berättigad då artiklarna 

uttrycker att den egna hanteringen av övervakning varit ett välfungerande redskap tidigare. 

 

5.4 Kina som “den andre” 
Det sista temat som kunnat urskiljas i 4 artiklar berör svenska mediers framställning av Kinas 

övervakningssystem. Genom att framställa övervakning i Kina som en form av maktutövning 

och som att människor lever i förtryck på grund av detta, skulle övervakning i Sverige kunna 

legitimeras. Detta genom att argumentera för att övervakning i Kina sker under andra 

förhållanden. Det kan möjliggöra en legitimering för en “mildare” övervakning i Sverige. 

Följande citat redogör artiklarnas argument och påvisar hur förfrämligandet av Kina kan 

uttryckas: 
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I västvärlden går debattens vågor tidvis höga om övervakning och integritetsfrågor. Ofta med 

rätta. Alla uppkopplade, högteknologiska samhällen bär på möjligheten till extrem 

övervakning och flera oroväckande exempel har avslöjats. Men man ska vara försiktig med för 

långt dragna paralleller - det mesta bleknar i jämförelse med det som pågår i Kina. (Dagens 

Nyheter 2018-11-10)  

 

Argumenten bidrar till en framträdande känsla av att Kinas sätt att bedriva övervakning är 

mer extremt än i västvärlden. Ordval som ”det mesta bleknar i jämförelse” förstärker 

förfrämligandet och legitimerar svensk övervakning via strategin moralisk värdering, i och 

med att Kina framställs bedriva illegal övervakning (Van Leeuwen, 2008:110). Detta 

påverkar hur individer ser, kategoriserar och uppfattar omvärlden. Läsaren får en föreställning 

om att vi i väst lever i ett tryggare och bättre samhälle vilket bidrar till ett “vi och dem” 

(jfr Schudson, 2003:2-3). I Sverige framställs övervakning i positiv bemärkelse där argument 

förs om hur det kan motverka och förebygga brott samt bidra till säkerhet. Kommande citat 

påvisar tydligt hur artiklarna använder dessa strategier och har en inverkan för hur individer 

uppfattar och tolkar omvärlden 
 

Att den kinesiska staten eftersträvar kontroll av sina medborgare är naturligtvis inte nytt. Det 

som ger socialkreditsystemet sådan sprängkraft är att det införs samtidigt som Kina rusar mot 

att bli ett uppkopplat, högteknologiskt samhälle med aspirationer att bli världsledande på allt 

från artificiell intelligens till utrustning för mobilnät. Antalet internetanvändare är nu över 800 

miljoner och ökar snabbt. Uppkopplade kameror, ansiktsigenkänning, AI och avancerad 

dataanalys blir ett fruktansvärt vapen för övervakning. (Dagens Nyheter 2018-11-10) 

 

Nyhetsmediernas makt att förmedla och presentera nyheter som fakta är framträdande i 

citatet, vilket bidrar till att blir svårt för läsaren att värja sig och ställa sig kritisk till 

artiklarnas innehåll. Det insinueras att nationen utövar en form av maktutövning genom sin 

övervakning med hög affinitet, vilket försvårar ett kritiskt ställningstagande för läsaren då 

texten framställs som en absolut sanning och verklig om övervakningen i Kina (jfr Schudson, 

2003:3). Känslan av förfrämligandet förstärks genom ordval som ”fruktansvärt vapen” som en 

referens för övervakning. Citatet kan sägas återspegla den makt medier har över att vara 

selektiva i vad rapporteras och hur det rapporteras. Mediers makt över den allmänna 

opinionen kan urskiljas då den kinesiska övervakningen rapporteras som integritetskränkande 

eller som ett maktutövande mot invånarna. Detta skulle kunna leda till att kina framställs som 
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“den andre” och att den svenska allmänna opinionen håller med den mediala framställningen 

om övervakningen då medier framställer detta som ett viktigt ämne (Höijer, 2009:255). 
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6.  Slutsatser 
Syftet med studien har varit att studera övervakning som fenomen i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Genom att tillämpa ett kritiskt diskursteoretiskt perspektiv har 

framställning av övervakning analyserats i våra valda artiklar från dessa dagstidningar. Detta 

för att urskilja vilka teman som diskursen kring övervakning är uppbyggd av samt för att 

analysera om det förekommer argument som legitimerar övervakning.  

  

Utifrån vår första frågeställning som handlar om att undersöka vilka teman diskursen kring 

övervakning är uppbyggd av har vi kunnat urskilja fyra teman. Dessa är den övervakade 

individen, övervakning underlättar och effektiviserar, företag skapar förtroende hos kunder 

samt Kina som “den andre”. Temat den övervakade individen följs av tre underteman: 

individens trygghet och säkerhet, individen kontra “vi och dem” samt individens integritet ej 

hotad. Dessa teman representerar sättet att tala om övervakning under 2018 och kan således 

tolkas som ett resultat för hur diskursen kring övervakning var uppbyggd i Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter. Övervakning kan i den mediala framställningen tolkas som ett sätt att 

hantera risker. Medier har en makt i att vara selektiva i sin rapportering av övervakning 

genom att betona risker som brott, osäkerhet för individer och utsatta platser eller situationer 

för polisen i sitt arbete. Detta kan leda till att sättet att tala om övervakning i dessa 

dagstidningar påverkas och tenderar att bli endast positivt. Medier kan både medvetet och 

omedvetet aktualisera och förvränga diskursen då de inte tolkas som neutrala aktörer utan 

förmedlar olika gruppers intressen och kan på så sätt påverka den allmänna opinionen (Höijer, 

2009:257-259).  

 

Utifrån den andra frågeställning som handlar om eventuellt förekommande argument som 

legitimerar övervakning, har vi kunnat utläsa att journalistens val och vinklar. Detta kan leda 

till att läsarens uppfattning om övervakning påverkas till att uppfattas som en absolut 

verklighet, när det även kan tolkas som en version formulerad av journalisten. På så sätt kan 

vi tolka det som att medier och journalister medvetet eller omedvetet påverkar diskursen om 

övervakning (jfr Schudson, 2003:3, jfr McNair, 1998:23). Förekommande argument inom 

temat den övervakade individen en kan sammanfattas som att övervakning verkar för att 

skapa ett tryggare samhälle och för att minska brottslighet. Ett annat framträdande argument 

är framställning är att vissa områden eller sociala grupper som mer socialt accepterade att 

övervaka (jfr Armstrong & Norris, 1999:175). Ett annat argument som kan verka 
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legitimerande är att, om övervakning kan ses som integritetskränkande så bör 

brottsbekämpning gå före den personliga integriteten.  

 

Det förekommer legitimerande argument i förhållande till rättsväsendets användning av 

övervakning då det framställs som något som både effektiviserar och underlättar polisens 

arbete. Övervakning inom temat företag skapar förtroende för kunder sammanfattas tydligast 

med det legitimerande argumentet att integriteten är en handelsvara som kan förhandlas med 

för att vinna förtroende och konkurrensfördelar. Det sista temat vi har kunnat utläsa är Kina 

som “den andre”. Inom detta tema förekommer argument som bygger på att förfrämliga Kinas 

övervakningssystem, vilket kan leda en legitimering för övervakning i Sverige då den 

framställs som mer berättigad och rationell (jfr Van Leeuwen & Wodak, 1999:104-107). 

Medier har makt gällande konstruktionen av verkligheten, där vi i denna analys kunnat 

urskilja en konstruerad verklighet som bygger på att en föreställning av att övervakning är 

rättfärdigat i Sverige. Rapportering är baserad på medvetna val, där ordval, argument, 

modalitet och legitimeringsstrategier inte bara påverkar diskursen, utan även hur människor 

uppfattar omvärlden och förhåller sig till en konstruerad verkligheten genom hela sitt liv 

(Schudson, 2003:3-4, Boréus & Seiler Brylla, 2018:320-321). 
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7. Diskussion  

I arbetet med denna studie har vi kunnat få en förståelse för hur diskursen kring övervakning 

verkar legitimerande för dess förmån. Genom analys av vårt empiriska material har vi kunnat 

utläsa vilka teman diskursen kring övervakning är uppbyggd av samt vilka olika argument 

som förekommer i den mediala rapporteringen som kan anses vara legitimerande.  

 

Vi vill inledningsvis påpeka att vi tidigt i arbetet insåg att det saknades nyhetsartiklar från 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som ställer sig kritiska till övervakning. Det innebär 

att det var svårt att få en variation i det redaktionella materialet som vi slutligen analyserade. 

Bristen på artiklar med ett kritiskt förhållningssätt gentemot övervakning tolkar vi som något 

som i sig formulerar ett underliggande budskap som kan verka för att legitimera övervakning i 

Sverige, då förekommande argument enbart verkar åt det normaliserande hållet. 

 

Attackerna mot World Trade Center 11 september 2001 var en bidragande katalysator i den 

förändrade synen på risker och terrorism i västvärlden. Händelsen bidrog till att människor 

blev mer riskmedvetna på grund av den mediala rapporteringen om det ständigt närvarande 

hotet. När medier legitimerar övervakning genom att framställa det som en viktig del i 

brottsbekämpningen, för att värna om integriteten och skapa ett tryggt samhälle för individen 

påverkas den sociala praktiken negativt. Vi anser att medierapporteringen kan ha en negativ 

inverkan på sättet vi talar om övervakning på grund av att diskursen kan tendera att bli 

enformig. Enformigheten ligger i avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

övervakningen, som vi tidigare nämnt som även genererar ett kunskapsgap. 

 

Det vi har kunnat utläsa i analysen är att det förs argument kring övervakning mot länder 

utanför västvärldens gränser för att legitimera övervakning i Sverige. Nyhetsrapportering 

sätter fokus på nationer som exempelvis Kina för att förstärka uppfattningen av övervakning 

som något som inskränker på individens rättigheter och integritet. I en svensk kontext 

framställs övervakning som viktigt för att förebygga, förhindra, och bekämpa brottslighet och 

ofta i samband med undersökningar som påstår att gemene man är positivt inställda till 

övervakning som trygghet för individen. I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter finns en 

tendens som framställer att Kinas invånarna lever i förtryck och är ständigt kontrollerade samt 

övervakade.  
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Konstruktionen av ett “vi och dem” är en annan diskurs vi kunnat utläsa. Inom denna verkar 

medier som ett redskap med makt och möjlighet att påverka läsarens verklighet. 

Journalisterna väljer hur och vad de vill fokusera på i sin rapportering och vi har kunnat få en 

uppfattning av hur övervakning argumenteras för och därmed legitimeras. Vi har som tidigare 

nämnt haft svårt att hitta artiklar som är kritiska mot övervakning. Detta kan sägas vara en 

effekt av nyhetsmediers aktörskap som verkar för politiska intressen, syften och agendor 

(McNair, 1998:23).  

 

Journalisterna tenderar att föra legitimerande argument och väljer medvetet eller omedvetet 

att fokusera sin rapportering på övervakningens positiva effekter. Hänvisning till statistik och 

undersökningar som inte redogörs för: hur de är utförda, av vem, hur många, årtal eller hur 

urvalet har gått till är ett exempel på detta. Dessa undersökningar presenteras ofta i en positiv 

bemärkelse och insinuerar för läsaren att statistiken står i en direkt relation till verkligheten. 

Genom att hänvisa till denna typ av “anonyma” fakta och presentera det som en absolut 

sanning kan det tolkas som en legitimerande strategi som får verkliga sociala konsekvenser 

(Van Leeuwen & Wodak, 1999:104-107). 

 

Att legitimera via rationalisering innebär hänvisning till kunskap inom ett visst fält, som i 

artiklarna presenteras som bevismaterial, vilket är en återkommande tendens. Hänvisningsfel i 

artiklarna där en fråga besvaras med referens till felaktiga svar, är något som vi i en textnära 

analys kunnat urskilja. För gemene man som skumläser tidningen på morgonen kan en 

missvisande och direkt felaktig formulering bidra till att människor förhåller sig, formar sina 

åsikter och lever sina liv baserat på den “fakta” journalisten säger sig rapportera. Detta 

innebär att en viss typ av rapportering legitimerar och skapar en social acceptans för 

övervakning i samhället. Det tyder också på att medier har en makt i att reproducera 

föreställningar om att vissa områden eller människor är mer legitima att övervaka. Denna 

sociala kategorisering utgörs av faktorer som till exempel etnicitet eller klass (Armstrong & 

Norris, 1999:175). Medier verkar på så vis segregerande och reproducerande av 

föreställningar om att vissa områden är mer brottsbenägna och därmed mer legitima att 

övervaka.   

 

Avslutningsvis vill vi belysa problematiken kring att media enbart kan stå till svars för vad 

som skrivs och publiceras, men inte vad läsaren tar till hjärtat och grundar sin verklighet på.  
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Den mediala framställningen av övervakning kan i denna studie analyseras som 

legitimerande. Vi anser att det finns ett värde i att benämna hur vi talar om övervakning för 

”diskurs kring övervakning”. Detta då diskurs förmedlar ett visst kunnande inom ett specifikt 

ämne. Med makt kommer ett stort ansvar och vi tänker att diskurs även följs av ett större 

ansvar för hur man talar, skriver eller uttrycker sig då diskurser kan ha verkliga sociala 

effekter för vilket vetande och kunskap människor tar till sig av. Dessa effekter har inte 

undersökts i denna studie. De sociala effekterna av övervakning är intressant för framtida 

forskning. Vi har även nämnt den frånvarande kritiken av övervakning i vårt material, vilket 

leder till tankar om att ett minskade privat liv kan framställas som positivt genom mediers 

framställning av övervakning som viktigt för att skapa ett tryggt samhälle för individen. Vi 

låter Benjamin Franklin sammanfatta de tankar som väckts under arbetets gång: 

 

”Medborgare som ger upp sina rättigheter i utbyte mot säkerhet har snart varken det 

ena eller det andra” (Benjamin Franklin 1706-1790) 
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