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Abstract 
 
The aim of this essay is to find out what anonymity means in today’s camera-surveilled city. 
The traditional idea is that the character of the city is anonymity and the aim is to find out 
what anonymity looks like today when the citizens of the city are camera-surveilled. 
 
The study is a conceptual analysis of anonymity, and its related concept safety. Mainly are 
Simmel’s theory of the city and Foucault’s theory of surveillance used but also the theorists 
Jane Jacobs and Mike Davis and their view of safety in the city as well as some other sources. 
I connect Simmel and Foucault to anonymity and safety, applied to the city of today. 
 
The conclusions are that today’s city person is both anonymous and not, depending on how 
you see it. The ones that are visible in the gaze of the camera are the ones that commit crimes, 
while the others are still anonymous. Concerning safety it can be achieved by a lively street 
life. It’s all about people daring to get out in the city and not shut themselves up because of 
fear. If the city gets desolate the traditional character of the city will disappear, that is the 
chance of encounters between different kinds of people. 
 
The essay is divided in four chapters from which the first one is introductory, and then 
follows a presentation of the central theories. The third chapter is devoted to elaborate the 
conceptual meaning of safety and trust in relation to contemporary camera-surveilled cities. 
The final chapter concludes that there is no inherent tension between camera surveillance and 
safety, but at the same time there is no guarantee that an increase of camera surveillance will 
result in increased public safety. 
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Sammanfattning 
 
Syftet är att ta reda på vad som menas med anonymitet i dagens kameraövervakade stad. Den 
traditionella uppfattningen är att stadens karaktär är anonymitet och syftet är att ta reda på hur 
anonymiteten ser ut idag när stadsmedborgarna är kameraövervakade. 
 
Studien är en begreppsutredning av anonymitet, och dess relaterade begrepp trygghet. 
Huvudsakligen används Simmels teori om storstaden och Foucaults teori om övervakning, 
men också teoretikerna Jane Jacobs och Mike Davis och deras syn på trygghet i staden så väl 
som en del andra källor. Jag kopplar Simmel och Foucault till anonymitetet och trygghet, 
tillämpat på dagens stad. 
 
Slutsatserna är att dagens stadsmänniska är både anonym och inte, beroende på hur man ser 
det. De som syns i kamerans blick är de som begår brott, medan de andra fortfarande är 
anonyma. Gällande tryggheten kan den uppnås genom ett levande folkliv. Det handlar om att 
människor ska våga sig ut i staden och inte stänga in sig på grund av sin rädsla. Blir staden 
öde så försvinner dess traditionella karaktär, det vill säga möjligheten till möten mellan olika 
människor.  
 
Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel, varav det första är inledande, sedan följer en 
presentation av de centrala teorierna. Det tredje kapitlet är ägnat åt att utveckla trygghetens 
och tillitens begreppsmässiga mening i relation till samtida kameraövervakade städer. Det 
slutliga kapitlet drar slutsatsen att det inte finns någon inneboende spänning mellan 
kameraövervakning och trygghet, men samtidigt finns det ingen garanti att en ökning av 
kameraövervakning kommer att resultera i ökad offentlig trygghet. 
 
 
 
Nyckelord: stad, anonymitet, kameraövervakning, integritet, trygghet, urbansociologi
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1. Inledning 
 
1.1 Problem 
 
Som sociolog kan jag inte undgå att reflektera över övervakningen i samhället. Den har ökat 
och är vanlig i städerna (BRÅ 2003). När jag går ut på stan finns det en kamera som betraktar 
mig och de andra vid bankomaten, på torg, i affärer, i parkeringshus och på vägar. Det finns 
väktare i köpcentra. Vi är misstänkta för att begå brott (Snaprud 2007, s. 23). Vi ska hålla oss 
till lagen med hjälp av kameraövervakningen (ibid). I Sverige är det inte alltför vanligt, vilket 
det är i andra länder som Storbritannien (Björkman 2007, s. 32). Men ansökningarna om 
tillstånd för kameraövervakning ökar (Blixt 2003, s. 16). 
 
Vid tanken på detta kan man känna ett obehag över att bli så pass övervakad. Jag tror att vi 
människor oroar oss för vart bilderna tar vägen. Vi misstänker att faror måste lura någonstans 
eftersom det finns så mycket övervakning. Och vi känner oss mer otrygga på de platser 
övervakning saknas. Vi blir sedda men undrar hur pass sedda vi blir. Vi känner oss trygga 
men samtidigt otrygga. Vi känner vår integritet hotad. 
 
I denna uppsats utreds begreppsligt hur anonymiteten och tryggheten ser ut i dagens 
kameraövervakade stad. Enligt den klassiska urbansociologin (Simmel 1995) är människor i 
städerna anonyma för varandra. Idag är staden övervakad så det måste utredas hur stadens 
anonymitet ser ut idag. 
 
Jag studerar staden som social formation, med det menar jag dess karaktär av att flera 
människor lever tillsammans, och olika samhällsfenomen uppstår. Den är i allra högsta grad 
intressant för sociologer, av flera anledningar. Staden är dynamisk, där finns flera individer på 
samma ställe i den. Interaktionsgraden är hög, om än opersonlig många gånger. Staden är som 
en organism, där alla delar bildar en sammanhängande helhet. Staden är platsen där olika 
individers vägar kan korsas. Den är alltså en lämplig plats att bedriva sociologiska studier om. 
 
Brottsförebyggandet rådet, BRÅ, gav 2003 ut en rapport som heter Kameraövervakning i 
brottsförebyggande syfte, vilken var den första studien om detta i Sverige. Studien, vilken var 
en fallstudie, var av dels parkeringar och dels gator och torg. Eftersom jag är intresserad av 
gator och torg redovisar jag de resultaten. Effekter på brottsligheten samt konsekvenser för 
integriteten och tryggheten studerades, med hjälp av statistik och trygghetsundersökningar. 
Studiet av gator och torg hade delats in i två fall, en stadspark samt ett torg. Skillnader i 
förutsättningar var att antalet anmälda brott på torget före övervakningen var högre. En annan 
skillnad var att endast gångstråken i stadsparken var övervakade, medan hela torgets yta var 
övervakat. (BRÅ 2003) 
 
Rapporten visar att brottsligheten minskade och tryggheten ökade. Men det finns fall där 
skillnaden är obetydlig. Skillnader i brottsminskning kan ha att göra med nivån innan 
kameraövervakningen, då en plats med hög brottslighet har större utrymme för en minskning. 
Så var fallet på torget. Det verkar inte som att brottsligheten flyttat till ett annat område utan 
övervakning. Alkoholrelaterade brott minskade inte. Tryggheten verkade öka på öde platser. 
Då kan tryggheten öka även om brottsligheten inte minskar. Det påpekas att människor tror 
att de kommer att känna sig mer trygga än vad som står i proportion till brottsminskningen. Så 
länge kameraövervakningen används i brottsförebyggande syfte tycks människor inte ha 
något emot intrånget i den personliga integriteten. Det är mest accepterat på platser där de 
ändå skulle synas av vem som helst. Ibland var kännedomen om kamerornas existens dålig. 
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BRÅ anser att i första hand ska andra brottsförebyggande åtgärder vidtas innan 
kameraövervakning blir aktuellt. Den personliga integriteten måste väga tungt i övervägandet 
om införande. (BRÅ 2003) 
 
För att en kommun, butiksägare eller annan ska få sätta upp övervakningskameror, krävs ett 
beslut från länsstyrelsen. När fallet utreds ”väg[s] den förebyggande aspekten mot risken att 
den personliga integriteten kan komma att kränkas för människor som vistas på platsen” 
(Blixt 2003, s. 16) Brotten måste alltså minska så pass mycket att det är värt att offra den 
personliga integriteten (ibid). Avslag kan ges för att säkerheten inte har höjts tillräckligt på 
andra sätt (Hultman 2003, s. 20).  Tillstånden gäller oftast nattetid på torg och i parker (ibid, s. 
19). Ansökningarna om tillstånd har ökat och det har även allmänhetens acceptans gjort (Blixt 
2003, s. 16). Det finns vissa skillnader i inställning mellan människor med olika bakgrund, 
men de är små. Bland annat ska högutbildade vara mer tveksamma. (ibid, s. 17) Bilderna som 
lagras granskas bara i efterhand för att utreda brott (Snaprud 2007, s. 20). 
 
Varje år genomförs Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en undersökning av BRÅ 
med syfte att åskådliggöra svenska folkets känsla av trygghet. 20 000 personer i åldern 16-79 
år valdes ut att delta, och tre fjärdedelar svarade. Frågornas område omfattade ”utsatthet för 
brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet samt länsvisa resultat” (NTU 2007). För denna 
uppsats syfte är allmänhetens upplevda trygghet av särskilt intresse, och redovisas i det 
följande. 
 
Begreppet otrygghet mäts med olika frågor om olika sidor av otryggheten. En sida är allmän 
otrygghet, vilket avser en allmän känsla av otrygghet, en annan är oron att personligen 
utsättas för brott, och hur oron för brott påverkar individens beteende, till exempel om denna 
stannar inomhus eller tar en annan väg hem på kvällen. Undersökningen visar att majoriteten 
känner sig trygga, de oroar sig i liten utsträckning för att utsättas för brott. Sällan påverkas 
deras beteende av oro för brott. Däremot är oron över brottsligheten i samhället större. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Mitt syfte är att göra en begreppsutredning av anonymiteten och tryggheten i staden, genom 
att koppla dessa begrepp till Simmel och Foucault. För att uppfylla syftet har jag valt att 
skriva en teoretisk uppsats. Jag har inte analyserat något nytt empiriskt material, utan arbetar 
med olika teorier. Mitt syfte mynnar ut i följande frågeställning: 
 

• Hur ser anonymitet och trygghet ut i staden? 
 
Jag väljer att utgå från att staden fortfarande är anonym. Detta till skillnad från om frågan 
hade varit om människan fortfarande är anonym. Det är ju så att människorna fortfarande är 
anonyma för varandra, hur övervakade de än är. I motsats kan det däremot diskuteras om de 
är anonyma för kamerans blick, men det ska utredas i uppsatsen. I stället för att fråga om 
anonymiteten finns ska jag ta reda på hur den ser ut. 
 
Ämnet är relevant då kameraövervakningen i samhället har ökat (Blixt 2003, s.16). 
Övervakning sker på platser där människor rör sig i samhället, både på offentlig och privat 
egendom, eller ”dit allmänheten har tillträde” (Lag 1998:150, 5§). Jag kan se konflikten 
mellan trygghet och integritet för individerna. Dels ska medborgarna kunna känna sig trygga 
och våga använda staden, dels ska deras personliga integritet inte kränkas i onödan. Jag 
kommer något att beröra balansgången mellan dessa ideal i uppsatsen. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Jag utgick från urbana studier då det är mitt favoritområde inom sociologin, och intresserade 
mig för övervakningen och just kameraövervakning. Studien är avgränsad till offentliga 
platser, närmare bestämt ställen där folk ändå blir sedda av andra. Kameraövervakning finns 
också på landsbygden men anonymitet är kännetecknande för just staden. Studien gäller 
kameraövervakningen och inte vakter i affärer. Jag avgränsar mig inte till Sverige utan till 
städer i allmänhet. De begrepp jag har avgränsat mig till att analysera är anonymitet och 
trygghet, då de är centrala för mitt problemområde. 
 
De teoretiska perspektiv jag har avgränsat mig till är Simmels teori om storstaden och 
Foucaults teori om övervakning. Jag använder också lite från Jane Jacobs som handlar om 
trygghet och övervakning och Mike Davis som handlar om jakten på trygghet. 
 
1.4 Metod 
 
Jag gör en begreppsutredning av anonymitet och trygghet i staden. Dessa begrepp definieras 
utifrån några relevanta sociologiska teorier. 
 
Jag valde två texter, Simmels text ”Storstadens andliga liv” (1995) och Foucaults text 
”Medlen för god dressyr” (2003), och letade i texten efter sådant som kunde tolkas som mina 
begrepp; anonymitet och trygghet. Jag försöker skapa en övergripande förståelse av 
begreppen. Därefter jämför jag Foucault och Simmel, och ser likheter och skillnader. Jag hade 
redan sett skärningspunkten mellan kameraövervakningen och Foucaults övervakning, och 
ställde mig frågan hur detta påverkar anonymiteten. Jag bryter de olika begreppsinnebörderna 
hos Foucault och Simmel, och får fram en helhet. 
 
Jag sökte efter vetenskapliga artiklar, vilka jag sökte fram i databaserna Libris och Artikelsök, 
och orden jag sökte på var storstad, anonymitet, integritet, trygghet, CCTV, övervakning. 
Denna sökning har jag inte systematiskt analyserat, utan den har i stället främst fungerat som 
en vägledning in i forskningsområdet och givit mig en överblick över området och vad som 
har skrivits inom det. 
 
Valet av Simmel är lämplig då han var den klassiska teoretikern på området urbansociologi. 
Storstadens karaktär, som likgiltighet och anonymitet, är antagligen inte densamma idag, 
eftersom kameraövervakning inte fanns när Simmel skrev för hundra år sedan. Jag diskuterar 
Simmels anonymitet och undersöker om den fortfarande går att tillämpa på det nuvarande 
samhället. Jag tar hjälp av Foucault, eftersom han skrev om blicken och vad som syns och inte 
syns. Dock skrev han om institutioner, men jag tillämpar det på offentliga rum såsom staden. 
Dessa två teorier hjälper till att besvara frågeställningen. Det intressanta är att de två säger 
emot varandra, då Simmel hävdar individens osynlighet och Foucault dess synlighet. Denna 
intressanta skillnad används i utredningen av anonymiteten. 
 
Simmels skrivande var typiskt för storstaden Berlin och det moderna samhällets uppkomst. 
Kännetecknande för storstaden är anonymitet och likgiltighet. Samhället utvecklas i historien 
genom att fler och fler integreras i interaktionen. Formen för samhället ändras. En struktur 
växer fram som är mer än individerna. Ju fler det blir i gruppen, ju större blir en enskild 
individs frihet. Storstäderna är grupper som har blivit väldigt stora. Det är alltså i dem som 
individens frihet är som störst. Dock är den känslomässiga sammanhållningen mindre. 
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Relationerna är objektiva, till exempel relationen till butiksbiträdet. Det råder ett ömsesidigt 
främlingskap i storstaden, det är det som är anonymiteten. Individen sköljs över av intryck i 
storstaden. För att klara sig stänger individen av känslorna och reagerar i stället med 
intellektet. Det är det som är likgiltigheten. Individen ser allt likadant. Intressant med detta är 
att individerna försöker bli extrema för att sticka ut i denna ström av intryck. I storstäderna 
finns de mest extrema personligheterna. Det är för att kontakterna är så flyktiga. Viljan att 
sticka ut beror på att individen har en inneboende önskan av personlig utveckling. (Frisby 
2002:34) 
 
Essän Storstadens andliga liv från 1903 är den främsta text där Simmel skriver om storstaden 
och dess karaktär, därför har jag valt den. 
 
Foucault beskriver den förändring som började under upplysningen då det rationella 
tänkandet steg i kurs. Fram trädde avvikarna. Subjekten skulle observeras och klassificeras. 
Målet blev att passa in i normen. Det är makten som normaliserar efter det rationella idealet. 
Vansinnet, de sjuka, kriminella och sexuella avvikare är den avvikande motsatsen till det 
rationella förnuftet. Foucault pekar på blickens betydelse för dessa maktens studier av 
subjekten1. Blicken ska hitta det avvikande. (Andersen et al 1999:351-353) Detta är mycket 
lätt och lämpligt att tillämpa på dagens kameraövervakade stad. 
 
Den bok av Foucault som är mest lämplig är Övervakning och straff från 1975. Hela boken är 
inte intressant, utan endast det som handlar om övervakningen. Flera kapitel handlar om 
övervakning och då handlar det om fångar, skolbarn och andra grupper. Den del som handlar 
om disciplineringen, det vill säga syftet med övervakningen, är Medlen för god dressyr. 
Därför har jag valt den texten. Den består av tre delar där varje del handlar om en del av 
disciplineringen, vilken består av den hierarkiska övervakningen, den normaliserande 
sanktionen, samt examen. 
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen har fyra kapitel. Efter det här inledande kapitlet kommer en teoretisk bakgrund, 
sedan analyskapitlet där jag undersöker begreppen anonymitet och trygghet i dagens 
kameraövervakade stad. Sist kommer ett kapitel med slutsatser. 

                                                 
1 Subjekt betyder både aktör och att vara utsatt för något. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Simmel och Foucault 
Simmel (1858-1918) är den klassiska teoretikern inom urbansociologi. Han ses som en av 
grundarna till den moderna sociologin. Simmel ansåg att de olika fenomenen i samhället, det 
vill säga sociologin, handlar om individers växelverkan. Han såg sociologin som en metod 
snarare än studerandet av ett visst objekt. Det var metoden att studera samhället som var 
viktigare än att studera själva samhället. Simmel kommer på metoden för att studera samhället 
och efter det skapar han vad objektet är. Det är därför han kallas grundaren av den moderna 
sociologin. Objektet för sociologin är helt enkelt den växelverkan eller interaktion som finns 
mellan delarna i samhället. (Andersen et al 1999:123) 
 
Växelverkan mellan individer kommer av drifter och ändamål, vilka han kallar innehåll. Det 
är vad som får en individ att vilja ingå i interaktion. Växelverkan kallar han 
församhälleligande. Sociologin är detta församhälleligande. Jämte innehåll finns form. Det är 
formerna för växelverkan. Samhället är alltså inte statiskt utan det uppstår och skapas hela 
tiden genom individernas växelverkan; församhälleligandet. (ibid:123-125). Samhället 
utvecklas genom att fler och fler integreras i interaktionen. En struktur växer fram som är mer 
än individerna. Formen ändras. Ju fler det blir i gruppen, desto större blir en enskild individs 
frihet. I storstäderna är alltså individens frihet som störst. Dock är den känslomässiga 
sammanhållningen mindre. Relationerna är objektiva, till exempel relationen till 
butiksbiträdet. Det råder ett ömsesidigt främlingskap i storstaden. (ibid:127-129) 
 
Med differentieringen i det moderna samhället får varje del sin unika funktion i organismen. 
Individualiteten uppstår. Simmel såg i början differentieringen i det moderna samhället som 
positivt. Men han började se problem. Grupper av människor liknar varandra mer då de är 
differentierade, alltså då individerna blir mer olika inom gruppen. ”Å ena sidan skapas 
individualitet i de enskilda grupperna, men å andra sidan mister gruppen som sådan sin 
individualitet; den nivelleras i förhållande till andra grupper” (Andersen et al 1999:127). 
Individens frihet ökar alltså, men å andra sidan är gruppen individen ingår i inte längre 
individualiserad i förhållande till andra grupper, däremot har individen nu band till grupper 
längre bort såsom arbetskollegorna. Även om differentieringen är bra för organismen 
samhället så har den negativa aspekter för individen, vars utrymme minskar i takt med att 
samhällets maskineri blir större. Det är problemet. Individen vill uttrycka sig själv men å 
andra sidan ska hon uppfylla sin funktion i samhället. Storstaden är den plats som Simmel ser 
denna konflikt tydligast. (ibid:127f) 
 
Individen sköljs över av intryck i storstaden. För att klara sig stänger individen av känslorna 
och reagerar i stället med intellektet. Kännetecknande för storstaden är likgiltighet, som beror 
på alla intryck, och leder till anonymitet och rationalism. (Det liknar pengaekonomin som 
dömer allt på ett rationellt sätt utan känslor inblandade.) Tiden är också viktig. Människan ser 
allt likadant. Allt bedöms kvantitativt i stället för kvalitativt. En paradox i detta är att 
individerna försöker bli extrema för att sticka ut i denna ström. Det är individens inneboende 
önskan av personlig utveckling. I storstäderna finns de mest extrema personligheterna. Det är 
för att kontakterna är så flyktiga. (ibid:128f) 
 
Människan skapar kultur genom sina praktiska behov. Kulturen blir så småningom till 
traditioner. Problemet är att kulturen fjärmas från de praktiska behoven och börjar leva för sig 
själv, den blir autonom och reglerad. De praktiska behoven är den subjektiva kulturen och den 
institutionaliserade kulturen är den objektiva kulturen. I det moderna samhället ökar klyftan 
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mellan dessa, då individen skapar mer kultur men klarar sämre av att hantera det. Den 
objektiva, eller kvantitativa, kulturen växer på den subjektiva, eller kvalitativa, kulturens 
bekostnad. Individen trycks ner av det dånande maskineriet. Detta är vad Simmel kallar 
kulturens tragedi. Och den är som värst i staden. Individualiteten är i staden kvantitativ och 
utåtriktad. Det är den objektiva kulturen. På landsbygden är den kvalitativ och inåtriktad, och 
det är den subjektiva kulturen. (Simmel 1995:193f) 
 
Simmel skapar aldrig någon lösning på detta problem. Han talade om det som en tragedi som 
var ödesbestämd. Paradoxen är att det är människans drift att utveckla sin personlighet, som 
leder till att individualiteten trycks ner. (Andersen et al 1999:131) 
 
Foucault (1926-1984) studerade vansinnets, sjukhusens, de kriminellas och sexualitetens 
historia (ibid:348-349, 352-354). Han beskriver den förändring som började under 
upplysningen då det rationella tänkandet steg i kurs. Fram trädde avvikarna. Subjekten skulle 
observeras och klassificeras. Målet blev att passa in i normen. Det är makten som 
normaliserar efter det rationella idealet. Vansinnet, de sjuka, kriminella och sexuella avvikare 
är den avvikande motsatsen till det rationella förnuftet. Foucault pekar på blickens betydelse 
för dessa maktens studier av subjekten. Subjekt betyder både aktör och att vara utsatt för 
något. Blicken ska hitta det avvikande. Man vill få fram en kunskap om människan. 
(Andersen et al 1999:351-353) 
 
Foucault menar att vetandet är ett system som består av mönster av föreställningar, och detta 
är historiskt och kulturellt kontextbundet och han kallar det för episteme. Det är ungefär som 
paradigm, eller ett par glasögon. Människan kom att bli mittpunkten i det nya episteme som 
uppstod efter upplysningen. Utvecklingen av episteme är vad Foucault försöker blottlägga. 
Eftersom episteme är kontextbundet är människan följaktligen en konstruktion, menar 
Foucault. (ibid:349f) 
 
Det som Foucault intresserar sig för genom hela sitt författarskap är den process i historien 
genom vilken människan blir ett subjekt. Att människan är ett subjekt är karaktäristiskt för 
den moderna människan. I Foucaults tidiga författarskap handlade det om subjekt och 
vetande, och sedan lades makten till och alla tre fanns på plats när Övervakning och straff 
skrevs. (ibid:351f) 
 
Bestraffandet ändrade fokus under upplysningen och gick från kroppen till själen; tortyrstraff 
och dödstraff ersattes med att låsa in och disciplinera (ibid:352f). Under denna tid kom 
Bentham på sin idé om Panoptikon. När man läser beskrivningen nedan, är det inte svårt att se 
likheten med kameraövervakning. 
 

[I slutet av 1700-talet] presenterade den engelske filosofen Jeremy Bentham […] sin idé om ett 
panoptikon eller ’inspektionshus’. Det var en fängelsebyggnad uppbyggd runt ett inre torn och med en 
yttre ring av celler, vilka alla kunde övervakas från tornet i mitten. Bentham lanserade sin skapelse 
som en universalmodell för alla byggnader med verksamheter som fordrade övervakning: sjukhus, 
asyler, fattighus, skolor, fabriker etc. Hans modell var ett svar på frågan om hur fåtalet kunde 
övervaka flertalet, och hur denna övervakning kunde effektiviseras så att den övervakade alltid kunde 
observeras och därför måste inrätta sitt liv utifrån risken att när som helst kunna bli sedd (Andersen et 
al 1999:352). 

 
I Övervakning och straff förklarar Foucault varför fängelset blev populärt så snabbt. 
Anledningen var disciplineringsprocessen som var typisk för det moderna samhället. Det 
typiska för detta nya är att rätten råder utanför fängelset men normen råder innanför. Det är de 
moraliska reglerna som ska hållas. Individen blir i fängelset en avvikare. Hon blir alltså 
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avvikare för att bli normerad. Denna disciplinära makt finns också i skolan, militären, 
fabrikerna och på sjukhusen, det vill säga andra institutioner. Det karaktäristiska för den 
disciplinära makten är ”den hierarkiska översynen, den normaliserande sanktionen och 
integrationen av dessa i olika examensprocesser (examen i betydelse av undersökning och 
prövning)” (Andersen et al 1999:353). Makten kan tyckas negativ men är också produktiv. 
När individerna har blivit synliga och normaliserade, uppstår nya idealtyper av människor 
som samhället har god nytta av. Detta har ingen institutionell förankring. Övervakningen är 
en förutsättning för det moderna samhället. (Andersen et al 1999:352f) 
 
Makten är ”en elementär kraft, som är primär i förhållande till sociala formationer och 
närmast en grundkomponent i varje social relation” (ibid:355). Makten finns i alla relationer. 
Foucault talar om makten och dess krafter på ett sätt att det låter som fysik. Makten är inte en 
struktur eller något som någon har. Den bara finns och den genomsyrar hela samhället. Det 
Foucault är intresserad av är inte hur makten ser ut utan hur den utövas (ibid:354,356). Det 
råder ett ömsesidigt beroende mellan makt och vetande. Människan är objektet för vetandet. 
Människan blir subjekt för det som framkommer. Människan är alltså både subjekt och objekt 
för vetandet (ibid:356). Makt innebär enligt Foucault alltid ett motstånd. Motståndet är 
hindren som makten möter (ibid:357), vilket ska förstås på ett fysikaliskt sätt. 
 
Den senare Foucault menade att människor normaliserar sig själva/frivilligt, efter de ideal 
som råder. Det handlar alltså om ett subjekt som tänker och handlar själv. Det handlar om 
”omsorgen och daningen av sig själv” (ibid:359). 
 
2.1 Kompletterande teoretiker: Jacobs och Davis 
Simmel och Foucault är centrala för min diskussion. Men Simmel diskuterar inte den 
moderna staden, vilket Jacobs och Davis gör. På så sätt kompletterar de Simmel och Foucault, 
dessutom kompletterar de varandra, genom att ha en positiv respektive negativ bild av staden. 
Jacobs ger en positiv bild av det myllrande stadslivet, medan Davis pekar på att staden 
kännetecknas av strukturell orättvisa. 
 
Jane Jacobs skriver om personlig trygghet i staden. Hon kritiserar stadsplanerarna. Hon 
ifrågasätter uppfattningen att parker är bra och trängsel är dåligt. Hon menar att parkerna är 
farligare än trottoarerna. Hon skriver om vad som gör ett område möjligt att leva i, och vad 
människor ser som tryggt. Det liknar den traditionella typen av övervakning som finns på 
landsbygden där alla känner varandra och har uppsikt över vad som händer. Jacobs menar att 
det moderna stadsbyggandet inte har uppmuntrat till detta. Jacobs älskar storstaden och har en 
positiv människosyn. För uppsatsens syfte har en del av utdraget The Uses of Sidewalks: 
Safety lästs, som ursprungligen finns i The Death and Life of Great American Cities som 
Jacobs gav ut 1961. 
 
Mike Davis skriver om uppdelningen av Los Angeles mellan de rika och de fattiga. Han är 
väldigt pessimistisk över utvecklingen och skriver slagkraftigt. Staden har blivit uppdelad. 
Den består av övervakade fort av trygghet samt de farliga områdena omkring. De rika kan 
förflytta sig på vägarna utan att behöva se den fattiga delen av staden. Jag har läst utdraget 
Fortress L.A. som ursprungligen finns i City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles 
som Davis gav ut 1990. Den handlar om förstörandet och förbjudandet av allmänna områden, 
och att arkitekturen och kampen för trygghet hänger ihop. Denna säkerhet är, av texten att 
döma, något dåligt. Det handlar om de rikas skydd från de fattiga. Davis ser ingen lösning på 
problemen. 
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Efter denna genomgång är det nu dags att diskutera uppsatsens centrala begrepp.
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3 Begreppen 
 
3.1 Trygghet 
 
Det karaktäristiska för storstaden är en ”intensifiering av nervlivet som beror på de snabba 
och oavbrutna växlingarna av yttre och inre intryck” (Simmel 1995:195). Detta är en motsats 
till landsbygdens liv. Det händer mycket och blir ansträngande för medvetandet. På 
landsbygden går allt långsammare och mer regelbundet. Storstadens karaktär är intellektuell 
medan den hos småstaden är emotionell. Simmel talar om skikt i själen, där de övre skikten är 
förståndiga och medvetna, och de djupare skikten är omedvetna. De djupa mår bra av 
”regelbundenheten i obrutna vanor” (ibid:196), de mår alltså inte bra i storstaden. De övre 
skikten anpassar sig lätt till omväxlingar, och har fullt upp i ett storstadsliv. Därför använder 
sig storstadsmänniskan mest av de övre skikten, alltså det rationella och inte känslomässiga. 
Det är ett skydd mot alla intryck utifrån. Människan blir blasé. Personligheten finns i de djupa 
skikten, alltså är den långt från det rationella som används i storstaden. (ibid:196) 
 
Detta kaos av intryck behöver inte vara negativt utan kan faktiskt leda till en trygg stad och vi 
kan med hjälp av Jacobs (2003) se hur. Hon menar att folkmyller och ömsesidig övervakning 
leder till att brotten hålls borta. Det är öde platser som är farliga, det vill säga ställen som är 
motsatsen till storstadens karaktär. Trottoaren och gatan är stadens vitala organ, men deras 
funktion är inte bara till för att förflytta sig (Jacobs 2003:115). Jacobs hävdar att om gatan är 
trygg, så är staden i fråga trygg. När en stad omnämns som otrygg, så är det dess gator som är 
otrygga. De som rör sig på trottoarerna är del i skapandet av en trygg stad. Här finns en 
skillnad mellan storstäder och småstäder gällande trottoarens funktion. I småstäder har 
trottoaren den mer traditionella funktionen av att förflytta människor. En bra stad lyckas få en 
individ att känna sig trygg bland alla främlingar, hävdar Jacobs. Ett brott gör att människor 
drar sig undan gatan. Då ökar otryggheten ännu mer. (ibid) Det är i lugna områden som 
otryggheten är störst, för där finns ingen som kan se om individen blir nerslagen. Nybyggda 
kontorsområden som är öde efter kontorstid är också otrygga. Inte de gamla, livliga områdena 
med en hel rad olika människor. (ibid:116) 
 
Med utgångspunkt i detta resonemang går det att se möjligheten att kameraövervakning kan 
vara lämpligt på öde platser och inte på livliga platser som torg. Medborgarna kan känna sig 
trygga av kamerablicken. Men de skulle ändå känna sig otrygga om platsen är öde, eftersom 
människor drar sig till trängsel och gillar folkmyller. Så kameraövervakningen skulle enligt 
Jacobs resonemang inte anses vara en lösning på problemet med otrygghet. Det behövs både 
människor och blickar. BRÅ:s rapport visade dock att tryggheten ökade mest på de platser 
som var öde. Så kamerornas blickar tycks ge trygghet även om Jacobs folkvimmel inte finns. 
 
De kameror som nu finns på livliga gator och torg torde inte fylla någon funktion eftersom 
folkvimlet sköter övervakningen. Dock visar statistiken (BRÅ 2003) att syftet uppfylls, och 
kanske kan det bero på kombinationen av kameror och folkmyller. Den artificiella blicken 
kanske duger lika bra. Men varför minskade brottsligheten på torget först efter 
kameraövervakningens införande? Folkvimlet har uppenbarligen inte räckt till tidigare för att 
gripa in mot brottsligheten, utan den minskar först med kamerorna. I själva verket kan det nog 
vara så att Jacobs goda tro till människor är överdriven. Eller så var det för att brottsligheten 
redan var hög, så var utrymmet för en minskning större. 
 
Friden i staden kommer inte av polisen (Jacobs 2003:116). Den kommer av invånarnas 
frivilliga kontroll över varandra. Lösningen på otryggheten är inte att få bort trängseln. Ett 
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kriterium som Jacobs har för ett tryggt område är att det finns blickar mot gatan. Från husen 
ska gatan vara synlig. Ett annat kriterium är att det finns människor på gatan hela tiden. Då 
blir det även fler blickar som kan övervaka gatan. Dessutom tycker människor om att titta på 
folk, och de boende i husen tittar då ut mer på gatan.  
 
Här går det att se den övervakande blicken fyller en funktion. Till skillnad från hos Foucault 
skapar blicken trygghet, den innebär något positivt för individen. Vetskapen att bli sedd gör 
att medborgaren kan känna sig trygg. Men de åtnjuter ändå stadens anonymitet. I stadsdelen 
har de den landsbygdsliknande övervakningen men de är ändå anonyma. Människan är ett 
socialt djur och det syns om hon lever nära andra. Trygghet och anonymitet utesluter inte 
varandra. 
 
Landsbygdsinvånarnarnas kontroll genom skvaller och annat fungerar inte i staden, enligt 
Jacobs. Skillnaden mot landsbygden är att stadens offentliga miljöer frekventeras av besökare, 
alltså fullt främmande personer. Dessa skulle inte gå att ha uppsikt över med landsbygdens 
sociala kontroll. Där främlingarna är, behövs övervakningen och både boende samt besökande 
måste skyddas. Man kan inte skydda ödsliga områden på detta sätt. Det behövs företag, 
butiker och restauranger, speciellt kvälls- och nattöppna sådana, för att hålla en gata vid liv 
och således övervakningen. Är verksamheten differentierad kan många olika människor 
mötas. Företagare är dessutom speciellt måna om frid, då oväsen och skadegörelse skrämmer 
bort kunderna. Ju fler människor det rör sig i ett område, desto fler drar sig dit. Detta menar 
Jacobs att stadsplanerarna har missat, då det tror att människor drar sig till lugn och ro. Hon 
talar om det här livet som balett, då delarna skapar en helhet. (ibid:117) 
 
Övervakning för trygghet kan alltså lösas med folkmyller, men på de öde platserna kan 
kameraövervakning behövas, eftersom det inte finns några övervakande blickar där. Men 
människor stänger ju in sig och köper larm för att känna sig trygga och livliga stadskärnor 
kameraövervakas. Var och när är det befogat att känna sig otrygg? Vi ska titta på 
utvecklingen av en storstad som gjort tvärtemot vad Jacobs skulle ha önskat. Det är Los 
Angeles som Mike Davis beskriver det (2003). 
 
De ekonomiskt starka bostadsområdena i L.A. är övervakade och även kommersiella och 
allmänna platser. Ett köpcentrum är placerat runt ett övervakningstorn i mitten vari polisen 
har en av stadens stationer, vilket praktiskt taget är ett panoptikon. Davis menar att denna 
säkerhet och övervakning är karaktäristiskt för dagens stadsmiljö (Davis 2003:202). Staden 
består av fort där människor stänger in sig i trygghet, och så områden som beskrivs som 
farliga. Davis menar att målet i städer som L.A är att bygga städerna efter trygghet, vilket ger 
konsekvenser för de sociala relationerna mellan människor. Olika människor kan helt enkelt 
inte mötas. Han menar också att rädsla ger önskan om trygghet, även om graden av rädsla inte 
stämmer överens med graden av brott i staden. Övervakningen kan öka bara för att 
medborgarna känner sig obefogat otrygga. När brott verkligen förekommer, är det mellan 
fattiga individer och inte av fattiga mot rika. Davis hävdar att småstadsbor kan vara lika rädda 
för brott som storstadsbor. Massmedia spär på denna skeva bild. De offentliga platserna 
uppmanar till att uppmärksamma det farliga ”[the] Other”. (ibid:203) 
 
Platser för allmänheten har förstörts i jakten på den säkra staden. Det har glasats in. Davis 
nämner det gamla stadsbyggandet, då allmänna utrymmen som parker skapades för att ge 
säkerhet, trygghet och skapade möten mellan olika människor. Fotgängarna kan inte längre 
röra sig på samma sätt i staden. Gångvägar byggs bort. Kollektivtrafiken försvinner i vissa 
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områden. Staden blir förbjuden i trygghetens namn. Olika människor kan inte längre mötas i 
staden. (ibid:204) 
 
Öde platser kan med Jacobs resonemang behöva kameraövervakning, men lösningen skulle 
inte vara att öka ödsligheten ännu mer, vilket har skett hos Davis där man försöker få bort 
människor. Enligt Jacobs skulle förstörandet av allmänna platser inte ens behövas. 
Medborgarnas otrygghet har ökat så pass mycket att det karaktäristiska för staden, 
interaktionen mellan individer, tas bort. Det är en ”stad i sönderfall” (Lidskog 2007, s. 23). 
Staden är då inte vad den har varit, utan som Davis skulle säga, öar med murar mot 
omgivningen. Dessa öars föreställning av trygghet är just en föreställning, menar jag. Jakten 
på trygghet gör människor mer otrygga (Hylland Eriksen i SvD 2007). Genom att skydda sig 
från faror blir människan mer otrygg än när hon inte kan skydda sig. Människan tror att hon 
kan skydda sig från allt. Dock har vi aldrig varit tryggare än i dagens samhälle. Statistiken 
visar att samhället inte blivit otryggare, men människor tror det. En lösning är att inse att det 
inte går att kontrollera alla faror. Livet kan vara farligt. (ibid) Davis typ av stadsmedborgare 
har då jagat tryggheten till den grad att hon jämt måste skydda sig mot farorna, och tror att 
hon verkligen kan skydda sig, vilket är fel. Tanken på rädslan gör rädslan värre. Precis som 
det lilla barnet uppmanas att titta under sängen för att se att inget monster finns, så måste 
stadsmedborgarna konfrontera sina rädslor, anser jag. Mötena mellan människor lär individen 
skillnaden mellan vad som är farligt och vad som bara är annorlunda (Lidskog 2007, s. 23). 
 
Rädsla är inte enbart rationellt, utan även emotionellt och impulsivt. Simmels storstad 
kännetecknades av rationalitet. Hur blir det då med rationaliteten i den rädda staden? Davis 
rädda medborgare är inte rationella, då deras instinkt att fly rädsla påverkar deras liv. De 
behöver ha kontroll, och vill inte råka ut för något oväntat. De är emotionella. Det okända har 
skrämt dem så att de byggt upp en artificiell trygghet. Den är för att använda Simmels ord 
kvantitativ, men i själva verket är den inte den sanna tryggheten. Jag skulle vilja kalla det 
trygghetens tragedi; föreställningen av trygghet ökar på den verkliga trygghetens bekostnad. 
Verklig trygghet definierar jag mer psykologiskt; medborgarna stänger in sig när det bästa 
vore att de är trygga i sig själva. De tror sig vara trygga bakom sina larm i bostaden, men ändå 
kan någonting hända, och det går inte att komma ifrån. Rädslan måste accepteras och hanteras 
i stället. Det går inte att skydda sig från allt. Föreställningen ökar, men inte individens 
egentliga trygghet, i bemärkelse av faror i individens omvärld. Problemet är att denna 
inkongruens ger samma problem som kulturens tragedi. Människans behov av genuin känsla 
av trygghet och av kontakt med andra människor, fjärmas och hon mår illa. 
 
Sammanfattningsvis kan den utbyggda övervakningen vara obefogad. Medborgarna känner 
sig mer rädda än vad det finns att vara rädd för. Med den utbyggda övervakningen får de en 
föreställning av trygghet, men den är falsk. Åtgärder har vidtagits för tryggheten, och de tror 
därmed att de är säkra, och känner trygghet. Men något kan hända ändå. Tryggheten är bara 
en föreställning. Att medborgarna stänger in sig leder till att stadens klassiska karaktär 
försvinner, då människor inte möts längre, och områden blir avfolkade och öde. 
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3.2 Anonymitet 
 
3.2.1 Simmel 
 
Eftersom stadsmänniskan reagerar rationellt på allt, så är hon likgiltig. Nerverna har slutat 
reagera på alla intryck. Det likgiltiga går hand i hand med det rationella. Likgiltigheten gör att 
allt förefaller likadant och ger en känsla av värdelöshet. Likgiltigheten gör också att 
stadsmänniskan inte uppmärksammar de andra; det råder anonymitet i staden. Vi ska snart se 
om det gäller i dagens stad, men först lite mer om likgiltigheten. Eftersom stadsmänniskan 
träffar så många individer blir det kaos i själen. Därför blir hon reserverad, misstänksam och 
likgiltig mot andra. Detta kan gå så långt som till motvilja och till och med hat. Det tycks det 
ha gjort i Davis stad. Men Simmel säger att när människor känner motvilja mot varandra 
skapas en distans som måste finnas för att stadslivet ska kunna levas, men det är en helhet – 
det är ”en av storstadslivets elementära socialiseringsformer” (Simmel 1995:202), eftersom 
också att undvika någon är en social interaktion, som att kryssa fram på den av människor 
fulla trottoaren(Simmel 1995:202f). Ensamhet är en social relation eftersom individen 
undviker de andra. Det låter underligt att Davis medborgare är socialiserade. Likgiltigheten 
ger individen frihet, då hon kan utvecklas som individ (ibid:202). Andra struntar helt enkelt i 
henne. Davis medborgare struntar inte i utan är i högsta grad medvetna om varandra. Det är 
alltså inte den motvilja som finns hos Davis. 
 
Individen vill kämpa mot trycket från den objektiva kulturen. Hon vill vara en individ och inte 
smälta in i mängden. Hon vill inte vara anonym. Hennes naturliga miljö är inte staden. Hon 
kommer inte till sin rätt i staden. Människan ska inte vara anonym. (ibid:193f) Är människan 
fortfarande anonym i dagens övervakade samhälle? Kameran ser henne. För kameran är alla 
lika. Den anonyma träder in i rampljuset. Individen går från att vara anonym till att vara 
synlig. Och dessförinnan, i det gamla samhället, var hon synlig. Hon är alltså synlig och inte 
anonym i dagens stad. Har människan då fått sin synlighet som hon ville hos Simmel? Själva 
kameran kan inte veta vem hon är, inte heller de som ser bilderna. De vet inte hennes namn 
eller personnummer. Människan kan vara både anonym och inte anonym. Kameran ser alla. 
Men kameran är likgiltig för alla. Kameran är inte en människa som kan reflektera över det 
betraktade. Men likväl uppmärksammar den. I dagens övervakade samhälle är vi alltså både 
anonyma och synliga. Vi syns, men inte vårt jag och vem vi är. 
 
I små grupper märks avvikelse tydligare (ibid:203). Individen begränsas genom gruppens 
övervakning. I småstäderna hämmas individen av ”trångsynthet och […] fördomar” 
(ibid:204). På landsbygden har man en ömsesidig övervakning av varandra, där finns 
övervakning och trygghet genom den sociala kontrollen (ibid:202-204). Jacobs stad övervakas 
av blickarna från människorna i folkmyllret. Gemenskapen i stadsdelen är 
landsbygdsliknande. Frågan är då om individen hämmas som landsbygdsbon? Märks 
avvikelse? I stadsdelen finns frihet men ändå övervakning. Både stadens anonymitet och 
landsbygdens gemenskap finns. Det är de brottsligas avvikelse som syns med övervakningen, 
tror jag. 
 
”[D]en ömsesidiga reservation och likgiltighet som är andliga livsbetingelser i större grupper 
och leder fram till individens oavhängighet, upplevs ingenstans tydligare än i storstadens 
tätaste vimmel, eftersom den kroppsliga närheten och trängseln behövs, för att göra det 
andliga avståndet riktigt åskådligt” (ibid:204). Den personliga friheten är stor men det fysiska 
avståndet är litet. Närheten behövs eftersom det känslomässiga avståndet är så långt. Ibland är 
känslan av ensamhet störst i just staden. Det blir en gemenskap av att alla har sin personliga 
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frihet, men den gemenskapen är inte känslomässig, utan den är kvantitativ. Staden har mindre 
kvalitativ sammanhållning, därför är den personliga friheten större. (ibid:204) I Jacobs stad är 
problemet löst så att både gemenskap och anonymitet kan finnas. 
 
Det moderna samhällets individualisering har gått längst i städerna. Det blir en kamp mellan 
människor om att sticka ut från den grå massan. Nya originella karaktärer måste framkallas 
för att synas av den likgiltiga omgivningen. (Andersen et al 1999:129) Graden av avvikare är 
alltså hög. 
 
Avvikelser passar i staden; staden är tolerant mot avvikare. Det gäller alltså individer med 
avvikande karaktär, inte brottsliga avvikare, menar jag. Foucaults avvikare som inte är som de 
andra passar väl in i staden, däremot gör staden varken till eller från för de normala. Simmels 
stadsbor vill vara avvikare. Foucaults stadsbor får lov att vara avvikare. Foucaults avvikare är 
inte tvingade till att vara avvikare, eller rättare sagt, de anses inte vara avvikare eftersom 
avvikelsen är idealet. Men hur är det med toleransen mot brottsliga avvikare? Här passar 
Foucault inte in i dagens stad. Det ligger i avvikarnas natur att inte vara anonyma. Det är de 
lydiga som är anonyma hos Foucault. Foucaults stad skulle alltså vara ett tolerant ställe mot 
avvikare så länge dessa inte begår brott. Den skulle inte vara likgiltig när det kommer till 
brottsliga avvikare. 
 
Simmel såg urbaniseringen som ett hot. Det passar inte människan. Subjektet vill inte 
nivelleras. Subjektet gör motstånd. Hennes motstånd består i att hon stänger av sin reception 
och blir likgiltig för intrycken. Hon blir rationell och kalkylerande. Denna likgiltighet kan 
leda till aversion. (Andersen et al 1999:129) Det ser ut som ett nederlag för den sociala 
människan. Men som vi såg så är även undvikandet av andra en social relation. Det likgiltiga 
är det enda sättet att samexistera i storstaden (Simmel 1995:202f). Det som ser ut som avstånd 
är egentligen socialt liv. Onödiga konflikter undviks. (ibid) 
 
Den likgiltiga och rationella storstaden har gett fenomenet pengaekonomi. Det finns ett 
samband mellan hur ekonomin och rationaliteten behandlar ting. De behandlas sakligt utan 
känslor inblandade. I pengar syns det exakta värdet att rätta sig efter. Med ekonomin råder 
rättvisa och likgiltighet inför det individuella. (Andersen et al 1999:128) ”Ty penningen 
frågar bara efter vad som är gemensamt för alla fenomen” (Simmel 1995:197). Kvalitet 
utjämnas till kvantitet. Tingen går att räkna på. De förståndsmässiga relationerna mellan 
människor skiljer sig från de känslomässiga, vilka ”grundar sig på [personens] individualitet” 
(ibid), då de förståndsmässiga beräknar personens prestationer. Det blir ett rationellt 
kalkylerande. (ibid) 
 
Staden är en organism. Människorna i den har differentierade intressen. Därför är det viktigt 
med punktlighet och Simmel illustrerar med klockornas utbredning. (ibid:198) Staden måste 
”inordnas i ett fast översubjektivt tidsschema” för att fungera (ibid:199). Foucaults subjekt är 
också inordnade i ett schema. Det kan finnas individer i Simmels stad som är irrationella, 
alltså motsatsen till stadens karaktär (ibid:199). Det öppnar upp för att Foucaults avvikare kan 
finnas i staden. Davis rädda medborgare kan ses som ett exempel på irrationella avvikare. 
 
Människan gör alltså motstånd genom att bli likgiltig, hon gör också motstånd genom att hålla 
avstånd. Och anonymiteten är ett motstånd mot att ständigt vara sedd. Detta är motståndet mot 
makten, hade kanske Foucault sagt. Både motstånd mot att bli sedd och att inte bli sedd. 
Kameraövervakningen kan innebära både anonymitet och synlighet. Stadens medborgare är 
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inte längre endast anonyma, de kan också vara icke-anonyma i all sin ensamhet när de släntrar 
över torget. De är unika personer på en kamerabild. 
 
Individen hos Simmel var anonym. I dagens samhälle syns hon, om så bara av en kamera. Det 
är dock den kvantitativa synligheten, menar jag, för hennes innersta väsen syns inte. Kameran 
kan inte veta vem hon är, men det hade kvarterspolisen kunnat veta, som hade koll på sitt 
grannskap. Så synligheten i den objektiva kulturen må ha ökat, men i den subjektiva kulturen 
är hon mer anonym än hon var förr. Kulturens tragedi har i dagens stad gått ännu längre. Det 
är en dyster utveckling. 
 
3.2.2 Foucault 
 
Syftet med disciplinen är att dressera. Metoden är blicken. Den hierarkiska övervakningen ska 
”underkuva och utnyttja” människan (Foucault 2003:172). Detta sker på institutioner av olika 
slag. ”Själva byggnaden skulle utgöra en övervakningsapparat” (ibid:174). Den disciplinära 
makten handlar om kontroll, och den sker genom blicken. Fängelset blev populärt för dess 
effektivitet och övervakning. ”Det skulle finnas en central punkt, som på en gång vore en 
ljuskälla som upplyste allt och en konvergenspunkt dit allt det man behövde veta strömmade 
samman; ett fulländat öga för vilket ingenting skulle vara fördolt och mot vilket alla blickar 
skulle vara riktade” (ibid:175). ”Det blev nödvändigt att uppdela [övervakningen] i flera 
instanser, men det var för att öka dess produktiva funktion; specificera övervakningen och 
göra den funktionell” (ibid). På så sätt skulle var och en kunna bli kontrollerad av någon, 
alltså en hierarkisk översyn. Den disciplinära makten är inte något som någon kan äga utan 
den är en egen fungerande apparat. Den alstrar makt. (ibid) 
 
Underkuvandet och utnyttjandet kan påstås vara giltigt i den kameraövervakade staden. Det 
ingår i vetandet om den ordnade staden. Dessutom är denna disciplinerande övervakning 
effektivare än poliser som var vanligast förut. Den finns alltid där och förväntas kosta mindre. 
Alla övervakas. Det som inte går att föra över till staden är hierarkin på övervakningen, 
eftersom den inte är uppdelad i flera instanser. Det finns ingen som kontrollerar kameran. Det 
behövs inte eftersom den inte är en människa. De som ser på bilderna gör det inte för att 
kontrollera kameran utan använder den bara som ett redskap för att se subjekten på torget. 
Gällande maktalstringen kan man jämföra det med ökningen av kameraövervakning, alltså att 
det breder ut sig mer och mer när det väl har börjat. 
 
Den normaliserande sanktionen är uppdelad i fem operationer. Den straffar, den reglerar, den 
normaliserar, den delar upp och den graderar. (ibid:179-184) I nästa stycke följer en 
beskrivning. 
 
Enligt Foucault finns det i alla disciplinära system en straffmekanism. Det är normens system 
som börjar straffa där rättens system slutar. Det är handlingar som rättens system inte bryr sig 
om: hur människor ska utföra handlingar, hur de ska bete sig mot varandra, till exempel får de 
inte roa de andra. (ibid:179) Personerna får inte försumma något; det som avviker från vad 
som är bestämt, straffas. Och allt är regelbundet. Syftet med det disciplinära straffet är att 
normalisera personerna. Avvikelsen från ordningen ska minskas. Straffen är utformade som 
övningar. Nivåer finns som vederbörande ska kämpa sig upp igenom. Belöning finns jämte 
bestraffning. Goda och dåliga delas upp. Betygen hamnar på en skala, individen differentieras 
alltså, det blir en hierarki. (ibid:179-184) Det blir ”möjligt att räkna med kvantiteter och 
upprätta en i siffror uttryckt ekonomi” (ibid:181). Man får kunskap om individen (ibid:182). 
Den ”definiera[r] skillnaden [mellan individer] i förhållande till […] det ’onormalas’ yttre 
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gräns” (ibid:184). Den visar graden av avvikelse. Det bildas en ordning. Befordran är 
belöning och degradering är straff. Det har en dubbel verkan, för den delar upp personerna 
och får dem dessutom att acceptera det och hänga sig kvar i detta normerande system. 
(ibid:180-184) 
 
Avvikelsen från stadens ordning ska minskas genom kameraövervakningens disciplinering av 
medborgarna, går att hävda. Regelbundenheten tycks först inte vara giltig i staden. För 
Simmel kännetecknades ju staden av intrycksväxlingar och regelbundenheten fanns på landet. 
Men om man ser regelbundenheten som det översubjektiva schemat så gäller 
regelbundenheten i staden. Om man betraktar samhället i stort, så handlar det för individen 
om att kämpa sig upp till normen. Goda och dåliga delas upp. Hos Davis kan man kanske se 
en rangordning mellan människor från olika delar av staden. De flesta individer vill inte vara 
det som har låg status. Det här är övningen och examen i samhället, och det gäller också i 
storstaden. 
 
Det handlar om normaliserande sanktioner (ibid:185). Övervakningen, som enligt mig kan 
översättas med kameran, jämte normaliseringen, som kan översättas som eventuella straff för 
brott som har upptäckts med kamerans hjälp, är maktens redskap, för att använda Foucaults 
begrepp. Förr hade människor olika status och grupptillhörighet i samhället (ibid). Nu ska 
”normalitetsgraden” visas, vilken vittnar om vederbörandes eventuella avvikelse från normen. 
Normaliseringen ger både homogenitet och individualisering, då det går att jämföra 
avvikelserna. Normaliseringen gör att alla stöps i samma form, men samtidigt går 
avvikelserna att mäta, och därför blir det både homogenitet och individualisering. (ibid) 
 
I examen kombineras den hierarkiska övervakningen med den normaliserande sanktionen. I 
den differentieras individerna. Foucault beskriver examen i tre delar. (ibid:188-192) 
 
”Examen innebär ett omvänt förhållande mellan den som ser och det som syns i 
maktutövningen” (ibid:188) I historien har det varit så att makten har visats upp, genom 
parader och fantastiska berättelser om kungar, medan de andra var i skymundan. Nu syns de 
som är utan makt medan makten ställer sig osynlig. Examen ger makten möjlighet att skapa 
objekt. Makten använder sin blick. (ibid:188-190) Polisens existens byts ut mot kamerans 
existens. Förut syntes maktens redskap tydligt och det går över till att ”subjekten” syns (ibid). 
En skillnad är att kameran trots allt syns och att de ansvariga informerar om dem och vilka 
tidpunkter de är på. Tekniken gör det möjligt för makten att diskret visa lagens långa arm. De 
betraktade är fullt synliga medan blicken är mer dold. Blicken ser utan att synas. Kameran 
syns visserligen, men den som syns vet ej om någon tittar på bilderna eller kommer att titta på 
bilderna. Själva tekniken syns men så är makten bakom osynlig precis som med panoptikons 
torn. Makten är människan bakom, den är systemet, men inte själva tekniken. Kameran är 
bara ett redskap för makten. 
 
Gårdagens makt var synlig på gator och torg, kvarterspolisen patrullerade för att se till att 
inget farligt hände och att medborgarna kunde känna sig trygga. För den gamla makten var 
medborgarna synliga som individer. För den nya makten är de anonyma, i bemärkelsen 
okända. Kameran känner dem inte. Detta stämmer inte med Foucaults påstående att individen 
har blivit synlig! Men Foucault i staden är synlig genom sin avvikelse. Det handlar inte om de 
osynliga elementen i staden utan om dem som sticker ut. Kamerornas syfte är att synliggöra 
dem som exempelvis slår ned någon efter krogen. Alla är inte synliga, bara de som är 
avvikande, vill jag hävda. 
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Det finns en likhet mellan stadens utveckling och utvecklingen i historien. Enligt Foucaults 
historik är utvecklingen sådan att individen framträder ur en tidigare odifferentierad tillvaro 
(ibid:193-195). Varje del har en funktion i samhället. Delarna syns i storstaden både för blotta 
ögat och för övervakningskameran. På torget syns torghandlaren, den som köper frukt av 
torghandlaren, den hemlösa, den lokala byfånen, knarkförsäljaren, den i hast på väg till 
jobbet, poliskonstapeln, barnen på dagistur, pensionären på bänken. De utgör celler i 
organismen staden. Men den klassiska idén är ju att människorna är anonyma i staden? De må 
vara anonyma för varandra, men utifrån är de inte anonyma. Blicken kan se dem och deras 
position. Här kommer makten in. Dagens makt är diskret, då kamerorna sitter långt upp i ett 
hörn, den är misstänksam, då den sitter uppe på grund av antagandet att varje individ kan 
hitta på något lurt. 
 
”Genom examen införs också individualiteten i ett dokamentärt[sic!] område” (ibid:190) 
Man beskriver individernas drag som har fastslagits genom examen. Det individuella 
formaliseras. ”Examensprocesserna ledsagades omedelbart av ett helt system av intensivt 
antecknande och dokumentsamlande”. Foucault talar om ”det skrivnas makt” som en funktion 
av disciplinen.”[M]an måste kunna karakterisera vars och ens färdigheter, avgöra hans nivå 
och hans förmåga samt anvisa det eventuella bruk man kunde ha av honom” (ibid). Det som 
kommer fram ordnas och jämförs för att få fram genomsnitt och normer. (ibid) 
 
Kameran står för dokumenterandet i storstaden. Detta dokumenterande leder till konflikter 
med integriteten. 
 
Makten ska få ett nytt vetande om människan genom att underkuva och utnyttja henne. 
Fångarna ska bli lydiga och användas i studier. (ibid:190-193) Vad är det man vill veta om 
människan i staden genom övervakningen? Det finns två grupper när Foucault flyttar ut i 
staden: de anonyma normala och de synliga avvikarna. De synliga ska underkuvas för att inte 
avvika mot brottets bana. De synliga är de som ska utnyttjas. Det är de som ska studeras. 
Dåren, byfånen, den vansinnige studerades av makten på Foucaults institution. De kriminella i 
staden ska rättas till. Staden är en plats där makten vill skapa människor och där subjekten ska 
kuperas, liksom varje kommunpolitiker som vill visa upp en ren och vacker (ordnad) stad. 
Makten vill upprätta en vetenskap om hur medborgarna fås dresserade i den rena staden. Och 
de som är lydiga ska inte våga göra något otillåtet. Stadsmedborgarna ska göras normala 
genom övervakningen, i bemärkelsen lydiga. Makten upprättar ett vetande där de delas upp i 
normala; de som lyder, och avvikare; de som inte lyder, och där avvikarna ska normaliseras. 
 
Det finns en likhet mellan Simmels ekonomi och Foucaults examen. Man beräknar värden. 
Personer bedöms efter de värdena. Men en skillnad är att människan i Simmels storstad är 
likgiltig inför det individuella. Det räknas men ställs inte upp några värden som hos Foucault. 
Examen är alltså giltig i Simmels storstad. 
 
Gällande genomsnitt så är Simmels extrema personligheter extremvärden. Ett extremvärde 
kan dra iväg medelvärdet. Alltså kan normen ändras i storstaden. Ju fler som är på ett visst 
sätt, desto normalare blir det. När ett nytt mode kommer är det djärvt men sedan går alla i det. 
 
Den makt som har skapat kameraövervakning är inte detsamma som människors 
misstänksamhet mot andra medmänniskor, eftersom Foucaults makt inte var sådan att den 
kunde ägas utan den var som en fysikalisk kraft som finns överallt. Hos Davis är det en grupp 
i samhället som själv har tagit på sig makt och som sätter sig som norm, men det är inte 
Foucaults makt. En annan viktig sak som inte stämmer överens, är att då de fattiga syns och 
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de rika ställer sig i det dolda, så ställer de sig utanför själva ”individskapet”. En grupp i 
samhället har objektifierat en annan grupp. Makten över individerna gäller alla, hos Foucault. 
 
”Försedd med alla sina bokföringsmetoder förvandlar examineringen varje individ till ett 
’fall’” (ibid:192) ”Fallet […] är individen sådan man kan beskriva honom, väga honom, mäta 
honom, jämföra honom med andra och detta i själva hans individualitet; det är också 
individen man skall dressera eller rätta till, klassificera, normalisera eller utesluta o s v” 
(ibid). Det viktiga är inte den brottsliga handlingen som ska straffas utan brottslingen. 
Brottslingen är fel. Avvikarna blir dem som det skrivs historia om, inte som förr de med makt. 
Examineringen bestämmer de individuella skillnaderna. Examineringen formar ut subjektet 
som ett resultat av och föremål för makt och vetande. Genom övervakningen och sanktionen 
sammanställer examineringen individens färdigheter. (ibid:192f) Medborgarna blir siffror i 
brottsstatistiken. De är ett fall som ska normeras. 
 
Detta är metoden för att disciplinera subjekten, enligt Foucault. Individualiseringen kastas 
om. Individualiseringen har varit som störst hos makten, nu blir den störst hos dem utan makt. 
De underkastade blev individualiserade och synliga, då makten blev anonym. Och det sker 
genom blicken. Vad som strävas efter är normen. Uppmärksamheten kommer av avvikelser, 
inte hög status och hjältedåd. Den avvikande från normen är den mest individualiserade. Om 
man vill individualisera en normal görs detta genom att locka fram dolda sidor och drifter. 
Makten är produktiv. Den producerar verklighet och den producerar sanning; vad som är 
norm eller inte. Makten har producerat individen och kunskapen om denne. Det går att stoppa 
in individerna i fack. (ibid:171-195) 
 
Makten skulle använda sig allt mer av den här metoden, och det har den gjort, 
kameraövervakningen har ökat. Stadsborna hålls lydiga med kameraövervakningen. 
Kamerorna är ingen hemlighet, det informeras om deras existens. Av att känna sig bevakade 
vågar de inte skapa någon oreda på platsen i fråga. De ska kunna ses men inte veta när det 
finns en bevakande blick i kameran. De vet inte när bilderna tittas på och vad de används till. 
Kamerorna är diskreta, de bröstar inte upp sig. De finns av antagandet om subjektets 
förbjudna handling. De ska inte bara övervaka utan också straffa; de ska hjälpa till vid 
rättegångar. Att hela tiden vara bevakade är det som håller medborgarna dresserade. Det går 
att jämföra med en polis som bevakar en plats dygnet runt. Kameran tittar aldrig bort, vilket 
en polis hade kunnat göra. Kameran ser allt. Blicken är betvingande, den tvingar dem att 
handla på ett visst sätt. De reglerar sina liv. Kameraövervakning har visat sig vara effektivt 
för att dressera stadsborna, precis som orsaken till varför fängelset blev så populärt. 
 
Skulle Foucault i staden vara likgiltig? Han är inte tolerant mot avvikare, eftersom han vill 
normalisera dem precis som i sitt fängelse. Han reagerar emotionellt och inte rationellt på 
intryck. Han är inte likgiltig eftersom likgiltigheten kommer av det rationella. Hans blick ser. 
Men inte de normala. De syns egentligen heller inte i övervakningskameran. Han reagerar på 
vissa och inte på andra. Den likgiltiga stadsmänniskan är misstänksam och det är kameran 
också. Likgiltigheten kan leda till motvilja, och det har den gjort i de städer som utvecklats 
enligt Davis. Simmels stadsmänniska utvecklar sin individualitet på grund av att andra är 
likgiltiga, och Foucaults subjekt blir också en individ. Skillnaden är att det inte är hon själv 
som har styrt detta, och dessutom beror det inte på likgiltighet utan tvärtom, på 
övervakningen. Det finns ingen övervakning hos Simmel. Den finns på landet hos den lilla 
gruppen där avvikelser syns. Där hämmas individens utveckling. Foucaults subjekt i staden 
skulle inte utveckla sin individualitet, för då krävs synlighet, och kamerans uppmärksamhet 
ger bara kvantitativ synlighet. Men det vill de inte heller, till skillnad från Simmel där de vill 
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synas och vara avvikare. De vill vara anonyma och skulle gärna slippa från den 
överväldigande blicken. 
 
Sammanfattningsvis så kan maktens blick likställas med kameran, med vilken avvikarna syns. 
Brottslingarna eller de potentiella brottslingarna är de irrationella avvikarna. 
Kameraövervakning är själens tuktning, för medborgarna ska genom medvetandet, alltså 
vetskapen om kameran, normaliseras till ordningen. Storstadens kameraövervakning täcker in 
normens system precis som Foucaults panoptiska övervakning. Det handlar om 
stadsmedborgarnas moral eller beteende. De får inte bete sig hur som helst i staden, som att 
stjäla eller misshandla. Övervakningen ska stoppa sådana oönskade handlingar. Först görs de 
till avvikare på bilden och sedan ska de normaliseras. Med kameraövervakningen görs 
människan till subjekt i bemärkelse observerade, klassificerade och bevakade. Men var de inte 
det förr också? Nej, för då sågs de som individer. Historiskt har utvecklingen gått från poliser 
till kameror och kvarterspolisen kände sitt grannskap och de individer som bodde där. 
Kameran känner dem inte, de bara syns. Synligheten är kvantitativ, i Simmels betydelse av 
ordet. Vetandet som eftersträvas är hur en ordnad stad med bra medborgare uppnås. Epistemet 
i staden är detta vetande, och uppfattningen att kameraövervakning ger trygghet. Foucaults 
disciplinerande övervakning gäller på institutioner, men behöver inte ha någon institutionell 
förankring och därför bör den gå att tillämpa i staden, i varje fall finns inget som kan tolkas 
som att den inte kan det. 
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4. Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att analysera innebörden i anonymiteten och tryggheten i 
dagens kameraövervakade stad. Detta gjordes med hjälp av Foucaults teori om övervakning, 
och Simmels teori om storstaden. 
 
Stadsmedborgarna har gått till att vara synliga, men jag vill påstå att de är kvantitativt synliga. 
Med det vill sägas, att de syns mer än vad de gjorde förr, men det är inte så att deras identitet 
nödvändigtvis syns. De syns visst i kameran, men det är deras uppenbarelse som syns, och det 
går inte att veta vem en okänd person är, bara genom att se dess uppenbarelse. Bilden av 
personen syns, men inte dess identitet i form av personlighet och identitet. Anledningen till att 
jag kallar det kvantitativ synlighet är just för att den inte är av klassisk synlig ”natur”, då 
individen verkligen syns. Det är därmed en tillämpning av Simmels begrepp kvantitativ 
kultur, vilken ju råder i storstaden. 
 
Övervakningens historia stämmer överens med Foucaults idé. Den sade ju att subjekten var 
vaktade och de som hade makten och vaktade, var synliga. Detta kan vi se i staden där polisen 
förr var synlig men nu inte är lika fullt synlig. Det går att säga, att detta förändrades vidare till 
panoptikons idé, där de som övervakar är frånvarande, medan de övervakade är i fokus. Då 
man har satt upp kameror för att hålla ordning, har stadsmedborgarna blivit synliga och de 
övervakande är frånvarande. Kopplingen till Foucaults teori om övervakningen är tydlig. 
 
Hur går detta ihop med Simmels teori om att individen i staden går till att bli osynlig, från en 
tidigare synlig tillvaro? Det förklaras med vad jag kallar den kvantitativa synligheten. Det är 
inte individens identitet som syns. Det hänger också samman med om individen begår brott 
eller inte. Normen är ju att hålla sig till ordningen, och genom att avvika från positivt 
beteende, gör sig individen synlig. I staden är brottslingen den synliga avvikaren och alltså 
inte anonym. Det är de laglydiga som är anonyma för kamerans blick. Människorna är alltså 
fortfarande anonyma, som hos Simmel, och det är avvikarna som är synliga. Det går därmed 
att förena att Simmels anonyma individ är osynlig och att Foucaults avvikare är synlig. 
 
En invändning är utvecklingen mot att individer ses som sin stereotyp. Ett problem är att efter 
Elfte september ses folk om de har ”mellanösternutseende”. Detta oavsett om de är brottsliga 
eller inte. Därmed syns även avvikare som inte är brottsliga. Detta är ett problem och kan 
bilda underlag för vidare forskning. Det stämmer inte med vad som kommit fram i denna 
uppsats. Däremot är Foucaults avvikare alltid synlig, men enligt Simmel är avvikare osynliga 
i staden. I denna uppsats har fokuserats på den teoretiska biten. Brottslig avvikelse har 
bedömts som själva handlingen, till exempel en maskerad person som slår sönder fönstret till 
guldsmedsbutiken, inte stereotypen person från lägre samhällsskikt som möjligen också 
verkar narkotikapåverkad. 
 
Stereotyper kan vara ett problem i samhället generellt. Människor bedöms efter sitt utseende, 
inom området brottslighet till exempel den från lägre samhällsskikt, eller den 
narkotikapåverkade. Detta har sitt syfte; det är troligare att få fast en brottslig individ om 
sökandet sker i de antaget överrepresenterade grupperna. Följden blir att många oskyldiga 
misstänks. De obrottsliga avvikarna är därmed inte osynliga, med tanke på stereotyper. Vidare 
forskning kan vara att undersöka stereotyper i ljuset av vad som i denna uppsats kommit fram. 
 
Jag påstår att kameraövervakningen inte behöver vara en motsats till tryggheten. Visst kan det 
kännas obehagligt, men anonymiteten kan finnas kvar, som vi såg ovan, dock med viss 
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reservation för utseende kopplat till viss stereotyp. Kanske handlar det om att vänja sig vid 
övervakningen. BRÅ-rapporten visade minskad brottslighet under vissa förutsättningar, så 
den fyller en funktion, då den ger minskad brottslighet, men även ökad trygghet, vilket 
rapporten också visade. Anonymitet och trygghet behöver inte utesluta varandra, för 
övervakningen, både av människor och av kamera, kan göra att ”främlingar bland främlingar” 
kan känna sig trygga, och då finns anonymiteten och tryggheten sida vid sida. Däremot kan 
frågan ställas om det är den, vad jag kallar, kvantitativa tryggheten som uppges. Vi såg hos 
Jacobs att folkmyllret ger trygghet, vilket är viktigt att tänka på vid utformandet av staden. 
Minskad brottslighet behöver inte ge ökad trygghet; människor kan känna sig otrygga ändå, 
något som Hylland Eriksen betonar. Men kameraövervakningens påverkan på anonymiteten 
är inget skäl för otrygghet, enligt mig, även om det kan kännas obehagligt och 
integritetskränkande. Däremot måste det noga undersökas om det behövs i varje fall, så att det 
inte uppkommer en falsk föreställning om trygghet, en trygghetens tragedi, där man tror att 
man kan kontrollera allt, och inte inser att faror finns i samhället, eller tror att samhället är 
otryggare än vad det är. Vi kan också se att svenska folket trots allt känner sig ganska trygga, 
enligt Nationella trygghetsundersökningen. 
 
Önskan om trygghet har gett en det jag kallar trygghetens tragedi, som är en tillämpning av 
Simmels begrepp kulturens tragedi. Medborgarna stänger in sig och upplever genom det en 
falsk trygghet, eller kvantitativ med Simmels ord. Detta kunde vi se i Davis beskrivning av 
staden, där människorna stängt in sig för att skydda sig mot varandra. Rädslan för farorna är 
större än vad farorna egentligen är. Upplevelsen av trygghet är också större än vad eventuell 
kameraövervakning ger i ökad ordning i staden. Minskningen av brottsligheten blir inte 
väldigt stor. I BRÅ:s rapport kunde vi se att människorna tror att de kommer att känna sig mer 
trygga än vad som står i proportion till brottsminskningen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den normala fortfarande är anonym, medan avvikaren är 
synlig. Med avvikaren menas i denna uppsats den brottsliga stadsmedborgaren. Gällande 
trygghet, så är upplevelsen av trygghet också psykologisk och inte bara beroende av 
kameraövervakningens utbredning. 
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