
Apokalypsen gör sig icke besvär 
  
 
En idéhistorisk studie av svensk 
medborgarkonstruktion och stat i ljuset av 
millennieskiftet år 2000 

	 	
  

  

    
  

Av: Hedvig Nasiell Holm 
 
Handledare: Maria Josephson 
Södertörns högskola | Institutionen för historia och samtidsstudier 
Kandidatuppsats 15 hp  
Idéhistoria | höstterminen 2017 
 
 
 
 



 2 

 

Abstract	

The purpose of this study is to investigate how the Swedish government socially constructed 

its citizens in a number of opinion polls during the year 1999. The last decade of the twentieth 

century was a bewildering one in a Swedish context, that included a number of new 

presuppositions for the Swedish society. The economic crisis that was rooted in the 1990s was 

slowly stabilizing, while new governance and organizational structures were introduced into 

the welfare system. Sweden, among a number of other states were increasingly computerized 

which was met with both anticipated delight and some concern. The widespread 

computerization involved possible problems that could be linked to the millennium change, 

which in the vernacular was referred to as the Millennium Bug. Through discourse analysis, 

this paper examines six citizen studies initiated during the years 1999-2000. The studies had 

the purpose to examine the Swedish citizen's perception and attitude towards the turn of the 

millennium. Using Thomas Osborne’s and Nikolas Roses’ theory of opinion polls active part 

in the constitution of the general opinion this study analyses phenomena such as anxiety levels, 

the perceptive human being, the notion of consensus and what elements that compose threats 

to society. This study shows that the Swedish government through these initiates public opinion 

polls attenuated the civic interest and concern of the millennial shift at the expense of other 

social problems.  
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Inledning	

Natten som markerade skiftet från år 1999 till år 2000 var inte en nyårsnatt som andra – ett helt 

nytt millennium tog vid då 1900-talet gick mot sitt slut. 1900-talets sista decennium hade varit 

ett omtumlande årtionde som innefattade en mängd nya omständigheter för det  svenska 

samhället. Den ekonomiska kris som rått under 1990-talet höll sakta på att stabiliseras, 

samtidigt som nya styr- och organisationsstrukturer introducerades i välfärdssystemet. Stater 

runt om i världen datoriserades i allt större utsträckning, inte minst i Sverige, vilket bemöttes 

med både förväntansfull förtjusning och en viss oro. Dessutom innebar den utbredda 

datoriseringen en potentiell problematik som kunde kopplas samman med millennieskiftet, 

vilken i folkmun kom att kallas millenniebuggen.  

 

Dessa nya svenska sakförhållanden lämnade inte relationen mellan stat och medborgare 

opåverkad, och frågor rörande den svenska medborgarens inställning till millennieskiftet 

aktualiserades. I enighet med den starka utredningstradition som präglade Sverige beslutades 

det att ett antal undersökningar skulle genomföras för att besvara frågeställningarna om 

medborgarens informationsbehov, upplevda orosnivåer och förtroende för myndigheter och 

stat. Opinionsundersökningar är viktiga och användbara redskap, och kan säga mycket om 

statliga intressen. När de initierats från statligt håll – utöver att bringa vetskap om en viss 

företeelse eller en viss fråga, så signalerar opinionsundersökningen också statlig aktivitet. 

Medborgare uppmärksammas inte bara på företeelsens eller frågans existens, utan även på att 

staten agerar. Denna uppsats avser undersöka hur opinionsundersökningarna och de rapporter 

som Styrelsen för psykologiskt försvar formulerade förhåller sig till medborgare, stat och 

opinion i relation till millennieskiftet. 

 

Syfte	och	frågeställningar	

Uppsatsens syfte är att undersöka hur staten konstruerade medborgaren och relationen mellan 

medborgare och stat i ett antal medborgarundersökningar angående millennieskiftet 2000. För 

detta syfte lyder uppsatsens frågeställning: 

• Hur konstrueras medborgaren i medborgarundersökningarna? 

• Hur konstrueras millennieskiftet som samhällsfenomen i medborgarundersökningarna? 

• Hur sammankopplas medborgare och millennieskifte till föreställningar om orosnivåer, 

opinion, hotbilder och aktivitet? 
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Källmaterial	

Uppsatsens källmaterial utgörs av sex medborgarundersökningar utförda på uppdrag av 2000-

delegationen under åren 1999-2000. Det är alltså hur medborgaren framställs eller konstrueras 

i dessa medborgarundersökningar som är av intresse för denna undersökning. Alla 

undersökningar med medborgaren i fokus konstruerar densamma i någon mening, men jag 

menar att just dessa sex medborgarundersökningar är av speciellt intresse för uppsatsens syfte 

på grund av den tidsenliga kontext de befinner sig i. Som nämnt i uppsatsens inledande avsnitt 

var 1990-talet ett decennium av förändring där ekonomisk kris, välfärdsreformer, 

sekelskiftesoro och teknikrädsla var verksamma komponenter i det politiska och idémässiga 

klimatet, och påverkade vår förståelse av både medborgare och stat. Hur medborgare, stat och 

relationen dem emellan konstruerades är ett centralt inslag i 2000-delegationens 

medborgundersökningar. 

 

2000-delegationen var en underorganisation till Statskontoret verksam 1998-2001. Uppdraget 

att utforma och genomföra undersökningarna ålagdes Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), 

en organisation med uppgift att öka och sprida kunskap om säkerhetspolitik samt bedriva 

forskning om opinionsbildning och informationsfrågor. Undersökningarna utgörs av samma 16 

frågor i de sex enkäterna, vilka berör respondenternas uppfattning av 2000-problematiken, 

deras upplevda informationsbehov, oro samt tillit och förtroende för att samhällets institutioner 

kunde hantera millennieskiftesproblematiken på ett tillförlitligt sätt. Det är alltså samma 

frågeställning respondenterna ombeds besvara vid varje opinionsundersökning för att 

undersöka eventuell förändring under året 1999.  

 

Respondenterna utgjordes av slumpmässigt valda personer mellan 18-74 år och bestod av 1000-

1030 individer per undersökning och gjordes genom telefonintervjuer. Fem av de sex 

undersökningarna gjordes och offentliggjordes som rapporter under seklets sista år. De 

publicerades i februari, maj, september, oktober samt november månad. En sista undersökning 

gjordes i januari år 2000, således efter årsskiftet med en uppsamlande och sammanfattande 

avsikt. Rapporterna som undersökningarna resulterade i publicerades för allmänheten på SPF:s 

hemsida löpande under året.  

 

Undersökningarna benämns som ”medborgarundersökningar” i materialet – vad en 

medborgarundersökning inbegriper förklaras inte närmare och tycks mig vara ett obestämt 

begrepp, då det säger inte mer än att det är en undersökning som syftar till att analysera något 
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som har med medborgare att göra. För denna uppsats skull kommer begreppet 

medborgarundersökning och opinionsundersökning att användas, eftersom att det är de begrepp 

som förekommer i materialet. Vidare innehåller SPF:s medborgarundersökningar även avsnitt 

där månadens medierapportering kring det kommande millennieskiftet undersöks, där medias 

attityd och målbild analyseras. De avsnitten kommer dock inte att inkluderas i denna uppsats, 

eftersom att jag menar att de är irrelevanta för uppsatsens syfte. Det är konstruktionen av 

medborgaren och dess föreställda relation till staten som undersöks. SPF:s analyser över 

mediebevakningen av millennieskiftet berör inte dessa element, vilket är varför de uteslutits.  

 

Forskningsläge	

Det har passerat sjutton år sedan millennieskiftet inträffade och en mängd frågor ställdes om de 

konsekvenser millennieskiftet kunde medföra. En del frågor berör millennieskiftets 

apokalyptiska karaktär, där forskare som Stephen J. Gould (Myterna om millenniet, 1997), 

Nancy A Schaefer (Y2K as an Endtime Sign – Apocalypticism in America at the fin-de-

millennnium, 2004) och Katarina Lewis (Millenniefruktan i Sverige vid tusenårsskiftet 1999-

2000: En jämförelse av rädsla för datorhaveri med rädsla för onda makters spel, 2002) kan 

nämnas.  Det är dock inte denna typ av forskning jag med min uppsats primärt kommer att 

förhålla mig till, eftersom att de apokalyptiska föreställningar kopplade till millennieskiftet som 

Gould, Schaefer och Lewis beskriver inte förekommer i uppsatsens källmaterial. Den bredare 

forskningstradition som jag avser ansluta mig till är den som kretsar kring relationen mellan 

medborgare och stat. 

 

Jonas Holmberg och Jan Softa har skrivit Millenniebuggen på dagordningen: En komparativ 

analys av 2000-frågan i Ryssland, Sverige och USA (2001) samt Århundradets hot? Y2K-

buggen på dagordningen i Ryssland, Sverige och USA (2001). Det ska nämnas att den första är 

en komprimerad version av den senare forskningsrapporten som publicerades med hopp om att 

nå en bredare läsarskara. Holmberg och Softa undersöker hur tre nationer förhöll sig till de 

eventuella tekniska hotbilder millenniebuggen medförde och undersöker hur ett rent tekniskt 

problem kunde få politiska konsekvenser för dessa stater. 

 

 Ett tredje forskningsprojekt som skall nämnas är den rapport som publicerades av försvarets 

forskningsanstalt och skrevs av Maria Broberg Wulff, Jan Knoph, Camilla Andersson och 

Birgitta Lewerentz. Hotanpassning och krishantering – Erfarenheter av Y2K (2000) beskriver 
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hur tre i Sverige viktiga aktörer, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Telia förberedde sig för att 

hantera den eventuella buggen. Statsvetaren Kevin F. Quigley diskuterar i sin artikel Bug 

reactions: Considering US government and UK government Y2K operations in light of the 

media coverage and public opinion polls (2005) hur mediebevakning och den allmänna 

opinionen påverkade den amerikanska respektive den brittiska regeringens politiska 

beslutsfattande gällande millennieskiftet. Quigley menar att de båda nationerna i 

millennieskiftespolitikens inledningsfas arbetade för att höja medborgarnas medvetandenivå, 

för att under år 1999 verka för att dämpa den medborgerliga oron. 

 

 Dessa forskningsrapporter tillsammans med den övriga forskning som nämns här erbjuder 

tillsammans en god förståelse för hur svenska myndigheter och företag förhöll sig till 

millennieskiftet, och agerar fundament för hur millenniebuggen kan förstås. Holmberg och 

Softa, Wulff et. al. forskar alltså om samma historiska händelse som denna uppsats har som 

utgångspunkt, men saknar den socialkonstruktivistiska utgångspunkt jag menar är fruktsamt 

gällande millennieskiftet då det säger något specifikt om medborgare, stat och aktörskap. Det 

är inte förställningarna om millenniebuggen eller staters praktiska agerande som är uppsatsens 

studieobjekt, utan hur medborgaren framställdes av den svenska staten i relation till 

millennieskiftet som denna uppsats centreras kring.  

 

Ingen tidigare forskning om SPF:s medborgarundersökningar har bedrivits tidigare, vilket 

ytterligare motiverar min undersökning. 

	

Metod	

För uppsatsens syfte och forskningsproblemets karaktär kommer metoden att utgöras av en 

diskursanalys. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i sin metodbok Textens mening 

och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) att diskursanalysen 

är fruktsam när det är just människans föreställningar som är objektet för en viss analys, 

eftersom att dessa föreställningar besitter en produktiv roll. Idéer ska inte förstås som endast en 

återgivning av en materiell verklighet, eftersom att antagandet om en objektiv verklighet 

avvisas av diskursanalysen. Man menar istället att den verklighet vi föreställer oss är avhängig 
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på språk och sociala relationer.1   

 

Språket tilldelas en elementär roll i tillkomsten av verkligheter. Språkliga uttryck formar denna 

verklighet i samma mening som den syftar till att beskriva densamma. Språkets besitter en 

skapande kraft där det sammanvävs med den specifika kontext där den uppstår.2 Bergström och 

Boréus skriver att diskursanalysen kan ”omfatta en syn på språk och språkanvändning som 

innebär att språket inte uppfattas som ett neutralt instrument för kommunikation” 3, utan vilka 

begrepp och formuleringar vi använder bär mening och väljs av talaren. Det görs inte 

slumpmässigt eller passivt, utan språket är en social verksamhet där olika uppfattningar, 

identiteter och relationer uppstår. För denna uppsats är således den diskursanalytiska metoden 

passande, då det är de specifika formuleringar och identitetsskapande fragmenten i SPF:s 

opinionsundersökningar som kommer att granskas. Den språkliga utformning som 

opinionsundersökningarna består av kan berätta något om identiteter och relationer dessa 

identiteter emellan.  Bergström och Boréus återger William Connollys resonemang där denne 

hävdar att språkliga begrepp som kan hänvisas till politik alltid är värdeladdade, och att vi 

genom dessa begrepp tolkar verkligheten. Verkligheten konstrueras av språket, och på så vis är 

politik i sig både en skapare av mening och identitet.4  

 

Språk och språkbruk kan alltså inte uppfattas som neutralt eller objektivt, utan formar den 

sociala verkligheten och fenomenen vi där uppfattar. Fenomen skapas då de benämns och sätts 

i förhållande till andra föremål, relationer och uttryck. Diskursanalys förutsätter en verklighet i 

ständig förändring, eftersom dess form är beroende av andra diskurser och sammanhang. 

Språket innefattar alltså en relationell logik – aktörs- och objektpositioner skapas och 

tillhörande maktrelationer med dem.5 

  

                                                
1 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012., s. 354. 
2 Ibid., s. 355. 
3 Ibid., s. 378. 
4 Ibid., s. 379. 
5 Ibid., s. 379-380. 
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Teori	

I Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion research (1999) 

diskuterar Nikolas Rose, professor i sociologi och Thomas Osborne, sociolog och professor i 

politisk teori hur det samhällsvetenskapliga fältet skapar sociala fenomen, vilket traditionellt 

främst förknippats med naturvetenskaplig forskning och kanske ytterst med ”laboratorium-

arbete”. Samhällsvetenskapen och social forskning skapar nya sätt att beskriva och agera i 

världen vilka i sin tur alstrar en mängd olika effekter som utan samhällsvetenskaperna inte 

skulle existera. Likt proceduren går till i naturvetenskaplig forskning uppkommer fenomen 

inom samhällsvetenskapen genom de tekniska och sociala processer som upprättas för att 

upptäcka och undersöka desamma.6 Osborne och Rose använder sig av exemplet folkopinioner 

och opinionsforskning för att beskriva sin teori. För uppsatsens tydlighets skull kommer här 

redogöras för författarnas viktigaste poänger, för att sedan beskrivas ytterligare tillsammans 

med källmaterialet i uppsatsen undersökningsdel.  

 

De tekniker och instrument forskningen bedrivs genom skänker samtida och kommande 

forskning inom fältet legitimitet – detta menar Rose och Osborne beror på att teknikerna bär på 

en inneboende genealogi, där den utbredda konsensus som råder inom fältet genererar en 

automatisk objektivitet och historisk trovärdighet till forskningen.7 I naturvetenskaplig 

forskning är upptäckten av fenomen nära sammankopplad till tekniker och instrument – 

forskningen och dess resultat är alltså bara så effektiv (och objektiv) som sina tekniska 

metoder.8 Detta görs enligt Osborne och Rose alltså även inom samhällsvetenskapliga fält då 

social forskning spelar en avgörande roll i konstruktionen av världsbilder, världen och de 

människor som bebor den.9  

 

Fenomenskapande forskning karaktäriseras främst av en hög nivå av konsensus och av det 

faktum att forskningen genererar snabba resultat i form av nya upptäckter/fenomen. Vid sidan 

av detta skänker alltså forskningstekniska instrument och metoder en känsla av objektivitet och 

historisk trovärdighet till samtida och kommande forskning då dessa tekniker utvecklas och 

                                                
6 Nikolas Rose & Thomas Osborne. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion 

research. British Journal of Sociology. vol.50 no.3 (1999): 367-396., s. 385. 
7 Ibid., s. 368-369. 
8 Ibid., s. 368. 
9 Ibid., s. 368. 
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integreras med nya teorier. Forskningstekniker besitter på detta vis genealogier – inom 

naturvetenskaplig och inom samhällsvetenskaplig forskning. Osborne och Rose hävdar att 

folkopinion är den samlade mängden individers uppfattning som tillsammans utgör den totala 

rationella medborgarskaran i en demokrati.10  

 

Fenomen skapas genom opinionsundersökningar i samma mening som försök att upptäcka 

dessa fenomen görs. De skapas av de tekniska processer specifikt formgivna för att upptäcka 

fenomenet i fråga.11 Osborne och Rose hävdar i sin teori att den viktigaste aspekten att 

poängtera här är det representativa urvalet –utan det existerar ingen folkopinion. Det 

representativa urvalet skänker opinionsforskningen objektivitet och legitimitet. Den tekniska 

innovation det representativa urvalet innebär gör det möjligt att omvandla opinion till nya 

sociala fakta.12  

 

Dessutom menar Osborne och Rose att opinionsundersökningar är kopplade till aktivitet – en 

statlig opinionsundersökning om ett visst ämne signalerar att staten agerar i relation till att 

förändra/förbättra/stabilisera en viss situation, även om eventuell opinionsundersökning är den 

enda aktivitet gällande situationen/fenomenet medborgaren uppmärksammas på. Författarnas 

användning av opinion och opinionsundersökning innebär en bredare förståelse av begreppen 

än den svenska uppfattningen av opinion. Det är åsikter, föreställningar och attityder om ett 

visst ämne som inbegrips, det vill säga tankemönster rörande både subjektiva känslovärldar och 

tankebanor av ett mer praktiskt slag innefattas,13 vilket är varför jag menar att Osbornes och 

Roses teori går att applicera på SPF:s medborgarundersökningar vilka karaktäriseras av ett 

större fokus på attityd- och upplevelseundersökning. 

 

Bakgrund	

För uppsatsens syfte krävs en förståelse för den kontext föreställningarna om millennieskiftet 

uppkom i. Jag kommer för detta ändamål börja med en kort beskrivning av fenomenet 

opinionsundersökning, följt av en kortfattad redogörelse av den föreställda millenniebuggens 

                                                
10 Ibid., s. 382. 
11 Ibid., s. 383-384. 
12 Ibid., s. 384. 
13 Ibid., s. 375. 
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tekniska dimension, för att sedan kortfattat redogöra för hur fenomenet bemöttes av svenska 

makthavare. Föreställningar om millennieskiftet är i sig beroende av andra förekomster, som 

teknikrädsla och den ekonomiska situation som rådde i Sverige under 1990-talet. För dessa 

kommer en kort beskrivningar  som avslutar  uppsatsens bakgrundskapitel. 

 

Opinionsundersökningar	
Fenomenet opinionsundersökning introducerades i Sverige under 1940-talet då det Svenska 

Gallupinstitutet startades, för att under nästkommande decennium ersättas av SIFO14. På den 

nordamerikanska kontinenten hade undersökningar om den allmänna opinionen gjorts sedan 

1900-talets början, men nästan endast med respondenter från överklassen. Urvalet begränsades 

till de individer som upplevdes kvalificerade att uttrycka åsikter. Det är först under 1920-talet 

som vikten av ett representativt urval på allvar börjar förstås. Under 1930-talet börjar 

opinionsundersökningen uppfattas som reellt forskningsområde och mark som 

forskningsområde med tillhörande tekniker och metoder15. 

 

Föreställningar	om	millenniebuggen	

Utgångspunkten för idén om millenniebuggen var av teknisk karaktär. Problemet var känt sedan 

1960-talet, men placerades inte på den politiska agendan förrän under 1990-talet. Kärnan i 

problemet var hur tidmätning symboliserades i dåtidens datasystem, istället för att ange årtal 

med fyra siffror i datasystem användes endast två – år 1987 representerades av numret 87, år 

1999 av numret 99 och så vidare. Detta medförde frågan om vad som skulle ske när året 1999 

övergick i år 2000. Alla datorsystem var alltså tvungna att kontrolleras för att sedan åtgärdas 

eller bytas ut innan årsskiftet.16   

 

 Det verkliga bekymret för makthavare och programmerare var egentligen inte att datorerna 

skulle visa fel datum, utan att eventuell oreda i datasystemen kunde leda till större, mer 

                                                
14Nationalencyklopedin, opinionsundersökning.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/opinionsunders
ökning (hämtad 2018-01-02) 
 
15 Nikolas Rose & Thomas Osborne. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion 
research. British Journal of Sociology. vol.50 no.3 (1999): 367-396., s.374-375. 
 
16 Holmgren, Jonas & Softa, Jan, Millenniebuggen på dagordningen: en komparativ analys av 2000-frågan i 

Ryssland, Sverige och USA : [forskningsrapport], Överstyr. för civil beredskap (ÖCB), Stockholm, 2001., s. 10-

11. 
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omfångsrika systemproblem. En mängd tekniska haverier befarades inträffa om inte buggen 

åtgärdades i tid, vilket skulle kunna drabba flygplansmotorer, kärnkraftverk och 

kärnvapencenter, med mycket allvarliga effekter världen över. Millennieskiftet uppfattades 

som ett globalt problem och politiska åtgärder gjordes i de flesta nationer världen över – FN 

organiserade en tredagarskonferens om tjugohundrafrågan i juni 1999, och den amerikanska 

regeringen tillsatte ett speciellt kansli för millenniefrågor.17 I Sverige tillsattes en särskild 

delegation av Näringsdepartementet under 1998 för att undersöka hur svenska institutioner, 

företag och infrastruktur skulle hantera millennieskiftet och säkerställa att samhällsviktiga 

funktioner skulle kunna garanteras under och efter nyårsnatten. I USA hade redan en viss oro 

och osäkerhet inför millennieskiftet infunnit sig. Den amerikanska oron upplevdes emellertid 

som gravt överdriven av svenska myndigheter.18 

 

Teknikrädsla	

Sedan den industriella revolutionen har den tekniska utvecklingen kontinuerligt upptrappats. 

Tekniska innovationer som ångmaskinen, tåg och järnväg, flygplan, datorer och datasystem har 

sedan 1800-talet ingjutit både känslor av framgång och rädsla i människan. Teknisk utveckling 

kan sägas symbolisera en slags förbjuden vetenskap där rädslan inför det okända, det nya kan 

sammanfattas i tanken att människan själv sår det frö som så småningom kommer att förgöra 

människosläktet19. Idén består i att den alltmer avancerade tekniken till slut ska ligga utanför 

mänsklig kontroll – antingen eftersom tekniken till slut blir för komplicerad för människan att 

fullt ut förstå, eller att tekniken vinner egen autonomi som inte låter sig kontrolleras20. Sedan 

1940-talet har kärnkraften spelat en väsentlig roll kopplad till teknikrädslan21.  

 

                                                
17 Ylva Carlqvist Warnborg. SR Vetandets värld – Tio år efter millenniebuggen (Radio-program). Stockholm: 

Sveriges Radio. 2009. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=3315449 (Hämtad 2017-

12-28) 
18 Holmgren, Jonas & Softa, Jan, Millenniebuggen på dagordningen: en komparativ analys av 2000-frågan i 

Ryssland, Sverige och USA : [forskningsrapport], Överstyr. för civil beredskap (ÖCB), Stockholm, 2001., s. 34. 
19 Szollosy, Michael. Freud, Frankenstein and our fear of robots: projection in our cultural perception of 
technology. AI & SOCIETY. Vol. 32 no.3 (2017): 433-439., s. 435.  

20 Ibid., s. 437. 
21 Han, Charles H. Demarketing Fear: Bring the nuclear issue back to rational discourse. Energy Policy Vol. 64 
(2014): 183-192., s. 183. 
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New	Public	Management	och	granskningsamhällets	framväxt	under	1990-talet	

I kölvattnet av den ekonomiska krisen under 1990-talet infördes en rad organisations- och 

styrningsreformer inom den svenska välfärdssektorn. Metoderna hade utformats i enlighet med 

den privata sektorn och gick under samlingsnamnet New Public Management (NPM). 

Metoderna kännetecknades av en utbredd marknadsverksamhet, decentralisering, privatisering 

och kostnadskontroll som implementerades i välfärdssektorer.22 I led med delegeringen av 

ansvar och uppgifter samt kostnadseffektiviseringen innebar NPM-reformerna ett omfattande 

mätnings- och granskingsinslag i offentlig sektor. Alla möjliga välfärdstjänster och 

verksamheter underkastades genomgripande granskningsförsök, även välfärdstjänster som vi 

tidigare inte krävt den sortens granskning och mätning av tidigare. Dessa omfattande mätnings- 

och granskningsinslag sträcker sig längre än endast till välfärdsfrågor. I sin förlängning 

inbegriper de fenomen utanför den direkta välfärden som numera uppfattas kunna mätas och 

kvantifieras. Ett exempel på detta är begreppet oro, som förekommer i SPF:s 

medborgarundersökningar. 

 

Undersökning	och	analys	

Den	”åsiktsmässiga”	människan	–	att	skapa	konsensus	

Utöver att kunna tillämpas i den mening att folkopinioner undersöker ett visst ämne genom ett 

mindre representativt urval för att sedan applicera resultatet på den större massan eller en hel 

medborgarskara – kan ett fenomen som opinion kunna sägas innefatta en slags utmärkande 

performativitet, där vissa eftersträvansvärda effekter av en opinionsundersökning väljs ut för 

att sedan användas i politiska syften. Osborne och Rose menar att detta faktum främst gäller 

opinionsundersökningar initierade av myndigheter och stat.23 Dessa typer av undersökningar 

blir således särskild värdefulla då de utformas och kontrolleras från statligt håll. Att de i dessa 

fall är särskilt värdefulla beror på att de dels fungerar som ett slags kvitto på att myndigheter 

och stat agerar i linje med den allmänna opinionen men också på så vis att de annonserar statlig 

aktivitet, oberoende av de frågor som formuleras i opinionsundersökningen eftersom frågorna 

i sig är med i själva konstituerandet av allmänna åsikter. 

 

                                                
22 Mattson, Ingvar & Petersson, Olof (red.), Svensk författningspolitik, 4., omarb. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2016., s. 161. 
23 Ibid., s. 391. 
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Opinionsundersökningen som forskningsform fick reellt inflytande i Europa först under andra 

världskriget, då betydelsen av medborgarnas mentalitet initialt förstods. Regeringar inblandade 

i kriget förstod att folkets moral hade en väsentlig roll att spela i krigets utgång och genom 

opinionsundersökningar gjordes försök att dels undersöka, men också reglera medborgerliga 

upplevelser och attityder. 1990-talet var i Sverige inte ett decennium av krig, men gott och väl 

ett årtionde färgat av kris och en viss mängd rädsla. I detta bräckliga politiska landskap 

uppmärksammades myndigheter och stat återigen på den kraft som stod att finna i 

folkopinionen. Genom SPF:s medborgarundersökningar signalerade den svenska staten 

aktivitet, handlingskraft och beslutsamhet i en osäker tid.  

 

 De frågor som undersökningen består av att betrakta som passiva. Osborne och Rose hävdar 

att människan ”lär” sig att hysa åsikter om ett visst ämne genom de specifika formuleringar en 

respondent möts av i en opinionsundersökning då de i egenskap av respondent uppmanas 

uttrycka en åsikt om ett område. I vissa fall är det en särskild sorts åsikt som uppmuntras 

beroende på hur svarsalternativ och språkbruk utformas.24 Åsikter varken uppkommer eller 

existerar utanför det egna uppkomstsammanhanget, utan formas genom den diskursiva 

omgivningen och kontakt med omvärlden. Detta är högst relevant gällande SPF:s 

medborgarundersökningar. 

 

I rapporten Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – Februari 1999, som var den första 

medborgarundersökningen SPF genomförde formulerades följande: 

 
[…] dryga 80% angav att de följde diskussionen kontinuerligt eller åtminstone sporadiskt, vilket 

tyder på att det redan nu finns ett visst intresse hos allmänheten för 2000-problematiken.25 

 

 I februari år 1999 följer alltså drygt 80% av de svenska medborgarna den mediala diskussionen 

om tjugohundrafrågan, kontinuerligt eller sporadiskt. Detta faktum benämns i rapporten som 

ett visst intresse för millenniefrågan. Formuleringen ”ett visst intresse” som refererar till 80% 

av befolkningen är tänkvärd, då ett visst intresse kan förstås som att engagemanget gällande 

millennieskiftet existerar, men inte är särskilt utbrett eller stort. 80% är en klar majoritet – den 

                                                
24 Ibid., s. 392. 
25 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – februari 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 

försvar: s. 1. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999. 
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absoluta merparten av de svenska medborgarna hyser ett intresse för millennieskiftet. Enligt 

Osbornes och Roses teori gällande samhällsvetenskapen som subjektskapande fält kan denna 

sortens formuleringar sägas skapa en medborgerlig opinion kring tjugohundrafrågan som passar 

den allmänna mening den svenska staten önskade skulle infinna sig – man tyckte eventuellt att 

den amerikanska oron var överdriven, och önskade att den svenska medborgaren skulle vara 

mer förnuftig. Följande sats från november-undersökningen: 

 
Ett viktigt konstaterande är att allmänheten i dagsläget inte tycks känna någon direkt oro för att 

millennieskiftet ska leda till allvarliga störningar i samhället.26 

 

Majoriteten av medborgarna kände ganska liten, mycket liten eller ingen oro alls för att 

millennieskiftet 2000 skulle leda till allvarliga samhällsstörningar. Påståendet korreleras till ett 

ytterligare konstaterande några rader senare i rapporten, nämligen: 

 
Att allmänheten inte tar så allvarligt på millennieskiftesproblematiken, framgår ännu tydligare när 

man jämför med respondenternas orosupplevelse inför 2000-problematiken med andra 

samhällsproblem […]27  

 

Att från påståendet att allmänheten inte känner någon direkt oro för millennieskiftet hävda att 

allmänheten alltså inte tar så allvarligt på tjugohundrafrågan säger något om hur medborgarens 

intresse och oro konstrueras i medborgarundersökningen. Osborne och Rose hävdar att statligt 

initierade opinionsundersökningar ofta syftar till att skapa konsensus gällande en viss fråga – 

konsensus mellan medborgare och stat.28 Att den svenska medborgaren inte tog alltför allvarligt 

på millennieskiftets eventuella konsekvenser, men följde den världsliga bevakningen låg i linje 

med vad svenska myndigheter själva ansåg om frågan. Medborgarens intresse för 

millennieskiftet konstrueras på så vis att det rådde konsensus mellan stat och medborgare – den 

medborgerliga uppfattningen överensstämde med den statliga dito.  

 

Detta förekommer även i nästkommande undersökning, det vill säga undersökningen från maj 

månad, där det står: 

                                                
26 Ibid., s.3. 
27 Ibid., s.3. 
28 Osborne & Rose. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion research., s. 386. 
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Inget tyder på att allmänhetens grad av oro inför millennieskiftet har förändrats sedan februari 

månad. I dagsläget tycks gemene man inte känna någon som helst oro för att millennieskiftet ska 

leda till allvarliga störningar i samhället.29 

 

Resultatet som citatet hänvisar till är att merparten respondenter uppgett att de inte känner 

någon avsevärd oro inför millennieskiftet. Ingen av respondenterna uppgav att de känner 

”mycket stor” oro men 41% placerar sin på det tredje steget i en femgradig skala, ”ganska liten” 

oro. Det existerar således en oro, men genom att man i rapporten fokuserar på det faktum att 

ingen valt alternativet ”mycket stor” oro konstrueras återigen en föreställning av att konsensus 

mellan medborgare och stat gällande millennieskiftet rådde. Detta återkommer senare i 

majrapporten, där man formulerar att: 

 
[…] samspelet mellan medborgare, myndigheter och medier kring Y2k-information kan sägas vara 

i balans.30 

 

Medborgare och myndigheter påstås vara i balans gällande information om millennieskiftet, 

trots att det tidigare i samma rapport redogjorts för att en stor andel av respondenterna, det vill 

säga 41 procent uppgivit att de känner sig ganska eller mycket dåligt informerade.31 Genom att 

man i rapportens sammanfattande och avslutande meningar hävdar att det föreligger balans 

mellan medborgare och stat menar jag likt Osborne och Rose, att man konstruerar en 

föreställning om utbredd konsensus stat och medborgare emellan. 

 

Det finns också exempel på hur motsatsen konstrueras, då konsensus saknas. I SPF:s tredje 

rapport, det vill säga den från september redogörs det för huruvida de svenska medborgarna 

tagit hänsyn till att det eventuellt kan uppstå särskilda problem vid millennieskiftet gällande 

sina nyårsplaner. Majoriteten, det vill säga 85 procent, uppger att ingen särskild hänsyn har 

tagits utan att nyåret kommer att fortgå utan ytterligare beaktande. En dryg tiondel av 

befolkningen uppger att de har för avsikt att anpassa det egna nyårsfirandet efter eventuella 

                                                
29 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – Maj 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

s. 5. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999. 
30 Ibid., s. 33. 
31 Ibid., s. 3. 
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problem32. Respondenterna tillåts ge öppna svar istället för svarsalternativ. Öppna svar innebär 

att respondenten själv är fri att utforma det egna svaret. De svar den tiondel respondenter som 

angivit att de anpassar sina planer delas i rapporten in i tre separata kategorier. Den första 

gruppen är de som uppger att de inte kommer att resa under nyårsdagarna, den andra att de 

förberett sig särskilt, genom exempelvis inköp av gasolkamin eller luftvärmepump. Den tredje 

gruppen representerar de medborgare som tagit mer omfattande åtgärder gällande sina 

nyårsplaner, som exempelvis byggandet av skydd. Gällande denna sista kategori formulerar sig 

rapportförfattaren såhär: 

 
En del respondenter befarar att problemen kan bli omfattande och förberedelserna är aningen mer 

dramatiska:33 

 

Vad säger det att vissa respondenter kallas dramatiska? Detta är första gången man i 

medborgarundersökningarna väljer att publicera de öppna svar respondenter ger. Det är svar 

som exempelvis ”ska eventuellt vara så långt från civilisationen”, ”jag har skrivit en annons om 

att man ska förbereda sig med stearinljus, radio, ficklampa o s v.” och ”avslöjas ej”. Detta 

väcker frågor om varför det är viktigt för SPF att publicera just dessa svar och påpeka att de är 

överdrivna. Vill man utmåla dessa respondenter som tokar som kontrasterar mot de 

sakliga/förnuftiga andra som inte låtit sig dras med i millenniehysterin? Vilken kontext är det 

som den svenska staten med SPF:s medborgarundersökningar vill placera in millennieskiftet i? 

Dessutom är kategorisering av öppna svar är inte en uppgift som låter sig göras med enkelhet 

– eftersom att svaren som ges kan skilja sig så pass mycket åt att de kategorier som uppkommer 

är alltför breda då de vill täcka in en mängd olika svar så att kategorierna antingen blir alltför 

allmängiltiga eller tenderar att bli spekulativa. I nästkommande rapport, den från oktober 

återkommer liknande formuleringar som benämner de som särskilt förbereder sig som 

dramatiska: 

 
[…] de respondenter som befarar att problemen kan bli omfattande och som därför förberett sig på 

ett mer ”dramatiskt” sätt, t ex införskaffat överlevnadsutrustning.34 

                                                
32 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – September 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 
försvar: s. 5. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999. 
33 Ibid., s. 5. 
34 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – oktober 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 

försvar: s. 5. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999 
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Återigen betecknas de medborgare som väljer att förbereda sig ytterligare genom att exempelvis 

införskaffa överlevnadsutrustning som dramatiska. Om man nu verkligen tror att 

millennieskiftet kunde få allvarliga konsekvenser är det nödvändigtvis inte så  dramatiskt – utan 

praktiskt och rättrådigt tänkt. Hur kommer det sig att SPF formulerar sig på detta vis? Denna 

uppfattning som en tiondel av medborgarna har av 2000-problemet ligger alltså så pass långt 

ifrån den statliga förståelsen av millennieskiftets eventuella konsekvenser att de är särskilt 

värda att nämna, eftersom att det är så pass avvikande – det råder alltså ej någon konsensus 

mellan stat och denna tiondel av medborgarna. Att konsensus saknas mellan den svenska staten 

och dessa medborgare understryks och framhålls i majundersökningen. 

 

 Osborne och Rose anser att strävan efter att konsensus ska råda gör sig gällande för alla 

opinionsundersökningar. Respondenter uppmanas ange svar i förhållande till ett subjektivt 

opinionsområde som i sin tur agerar som en slags självuppfyllande profetia eftersom 

respondenter svarar i ljuset av vad de upplever eller tror att andra svarar och vad de förväntas 

svara. Detta bidrar till att skapa medborgare och respondenter som passar den mall man i 

undersökningen implicit angivit.35  

 

Genom att man i medborgarundersökningarna återkommande påpekar att konsensus råder 

mellan medborgare och stat rörande millennieskiftet och dess eventuella konsekvenser, samt 

tydligt markerar de medborgare som har en annan uppfattningen än den statliga som avvikande 

menar jag att Osbornes och Roses tes är gällande i SPF:s medborgarundersökningar – 

konsensus råder mellan staten och majoriteten medborgare. De med en annan uppfattning om 

millennieskiftet benämns som avvikande och ”dramatiska”. Den problematik millennieskiftet 

befarades medföra uppmärksammades tidigare i USA än i Sverige. Statsvetaren Kevin F. 

Quigley beskriver hur den upprivna atmosfär som rådde i USA inför millennieskiftet startades 

i det amerikanska toppskiktet –  politiker, industrin och media var mycket oroade medan den 

amerikanska allmänheten inte uppfattade den eventuella buggen som ett tydligt hot under år 

1997.36 Detta oroade i sin tur makthavare, vilka befarande att medborgarna inte förstod 

                                                
35 Nikolas Rose & Thomas Osborne. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion 

research. British Journal of Sociology. vol.50 no.3 (1999): 367-396., s. 387. 
36 Quigley, Kevin F. Bug reactions: Considering US government and UK government Y2K operations in light of 

the media coverage and public opinion polls. Health, Risk & Society. Vol. 7 no. 3 (2005):267-291. s. 270. 



 19 

problemets omfång eller eventuella konsekvenser. Kampanjer och åtgärdspaket initierades för 

att höja den amerikanska medvetenheten.37 

 

 Quigley hävdar att de var just dessa informationskampanjer som genererade den allmänna oro 

det amerikanska folket året efter skulle komma att lida av – kampanjerna för ökad medvetenhet 

var så effektiva att millennierädslan fick fäste i nationen, vilket i sin tur resulterade i hamstring 

av förnödenheter.38 Den amerikanska regeringen fick vid sidan av det ansenliga arbetet med att 

säkerställa teknik och industri under 1998-1999 försöka försäkra allmänheten att 

myndigheterna hade kontroll över de eventuella problem millennieskiftet kunde innebära. 

Denna problematik saknades i Sverige, där oron aldrig var lika omfångsrik som i USA varken 

under decenniets senare år eller direkt inför millennieskiftet. Faktum är att den svenska 

vetskapen om millennieproblematiken härstammade från USA trots att den uppfattades som 

överdriven. Eventuellt kan SPF:s ansats att beskriva den tiondel medborgare som förberedde 

sig i större utsträckning än majoriteten och på så sätt konstruera dem som avvikande ses mer 

hemmahörande i en amerikansk kontext där rigorösa förberedelser och nervositet var norm. 

Andra medborgerliga avvikelser från den statliga uppfattningen av millenniefrågan diskuteras 

inte alls i undersökningarna, exempelvis den gällande kvinnor och män. I samtliga av SPF:s 

undersökningar framkommer det att stora könsskillnader gällande medborgarnas oro inför 

millennieskiftet förekom. I septembers undersökning menar man att:  

 
Könsskillnaden […] är signifikant i det att en högre andel män […] inte alls är oroade för att 2000-

årsskiftet ska leda till allvarliga störningar i samhället.39  

 

I oktoberrapporten återfinns resonemanget igen, och gäller de flesta områden: 

 
Könsskillnaderna är tydliga gällande oron inom de flesta områden; kvinnor är mer oroade än män 

generellt sätt.40  

 

                                                
37 Ibid., s. 269. 
38 Ibid., s. 269. 
39 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – September 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 
försvar: s. 6. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999 
40 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – oktober 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 
försvar: s. 6. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999 
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Kvinnor är alltså mer oroade än män generellt sagt, vilket SPF upprepar åtskilliga gånger i 

rapporterna under året. Att ange kön som variabel är givet i undersökningar som använder sig 

av ett representativt urval, så det faktum att SPF återger de signifikanta skillnader mellan mäns 

och kvinnors orosupplevelser är knappast förvånande. Inga politiska tillvägagångssätt eller 

problematisering över det faktum att kvinnor är mer oroade än män föreslås. En 

opinionsundersökning behöver såklart inte innehålla förslag för faktiskt politisk handling, utan 

kan kanske mer sägas utgöra ett underlag för eventuell politisk verksamhet. Men faktum är att 

förslag på handling ges på andra ställen i rapporterna.: 

 
[…] vill vi påpeka att det kan vara motiverat att myndigheter fortsätter att informera aktivt. 41 

 

Citatet gäller elförsörjning och informationsbehov. Medborgarnas informationsbehov sjunker 

löpande under året men elförsörjning under millennienatten är ett område där information 

fortfarande efterfrågas, då det är ett område medborgare upplever skulle kunna drabbas av 

problem.42 SPF föreslår således ett faktiskt politisk handlande för att förändra en omständighet 

som inte var önskvärd. Men gällande könsskillnaden, vilken är ständigt närvarande i av SPF:s 

medborgarundersökningar och ständigt signifikant, framförs inga förlag på fortsatt handlade. 

Varför inga åtgärdsförslag ges gällande könsskillnaden trots att skillnaden är påtaglig under år 

1999 är anmärkningsvärt, då könsskillnaden likt det stora informationsbehovet gällande 

elförsörjningen inte var önskvärt.  

Konstruktionen	av	orosnivåer,	samhällsproblem	och	hot	

Osborne och Rose menar att de effekter opinionsundersökningar enbart mäter är de effekter 

mätinstrumenten själva skapar.43 De åsikter eller opinioner opinionsundersökningar hävdar sig 

mäta eller upptäcka är följaktligen endast effekter av frågeformulär och formuleringar. Ett av 

de mest centrala begreppen i SPF:s medborgarundersökningar är begreppet oro vilket man 

ämnar mäta medborgarens upplevelse av i relation till millennieskiftet. Fråga nummer 16 i 

medborgarundersökningarna lyder: 

 
16. Det finns frågor och problem i dagens samhälle som vissa oroar sig för medan andra inte gör 

det. Bedöm Dina egna oroskänslor på en skala från 1 till 5, där 1 betyder ’känner ingen oro alls’ och 

                                                
41 Ibid., s. 25. 
42 Ibid., s. 25. 
43 Osborne & Rose. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion research., s. 371. 
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5 ’känner mycket stor oro’. 

Hur ser Din oro ut idag för…44 

  

Som visas i citatet ovan ber SPF respondenterna att gradera den egna oron. Härefter följer åtta 

samhällsfenomen som respondenterna uppmanas bedöma de egna oroskänslorna kring. De åtta 

fenomenen innefattar ”arbetslösheten i samhället”, ”ett medlemskap i EMU”, ”att det blir 

samhällsstörningar i samband med år 2000”, ”drogmissbruket”, ”spridningen av AIDS”, 

”våldsbrottsligheten”, ”miljöförstöringen” samt ”statens finanser”. Varför det är just dessa 

övriga sju fenomen som valts för att konstrastrera mot millennieskiftet anges inte av SPF. Som 

svar på frågan anger 41% av respondenterna att de graderar den egna oron inför millennieskiftet 

som svarsalternativ nummer 3, det vill säga ”ganska liten”.45 Man menar i rapporten att detta 

tyder på: 
 

 Att allmänheten inte tar så allvarligt på millennieskiftesproblematiken, framgår ännu tydligare när 

man jämför respondenternas orosupplevelse inför 2000-problematiken med andra samhällsproblem 

[…]. Respondenterna fick ange graden av oro […] inför åtta olika hot eller samhällsproblem, 

nämligen:46 

 

 Medborgarnas oro inför millennieskiftets eventuella konsekvenser verkar låg när den jämförs 

med andra samhällsproblem, men är inte obefintligt. Samhällsfenomenen ovan kallas nu inte 

endast för ”samhällsproblem” utan också för ”hot”. Man menar alltså i rapporten att 41 procents 

(låga men förekommande) oro tyder på att allmänheten inte tar millennieskiftesproblematiken 

på allvar. I nästkommande rapport, det vill säga från maj månad återkommer resonemanget: 

 
Det framkommer tydligt […] att 2000-årsskiftet inte upplevs särskilt hotfullt jämfört med de andra 

samhällsproblemen. Det samhällsproblem som allmänheten är mest oroade för såväl vid 

februarimätningen som i den senaste undersökningen är våldsbrottsligheten […]. 47 

 

                                                
44 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – februari 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 

försvar: s. 10. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999. 
45 Ibid., s. 3. 
46 Ibid., s. 3. 
47 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – Maj 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 

s. 6. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999. 
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Man hävdar att det nu är ännu tydligare att medborgaren inte oroas inför tanken på 

millennieskiftet, och återigen uppmanas respondenterna att jämföra sin oro inför 

millennieskiftet med andra samhällsproblem. Osbornes och Roses teori om 

opinionsundersökningar menar att effekterna som mäts endast är effekter av de av 

undersökningen använda mätinstrumenten. Genom att införa sju samhällsfenomen som 

variabler konstrueras millennieskiftet i relation till dessa. Eftersom att Sverige befunnit sig i 

ekonomisk kris under de senaste åren kan det tänkas att ”statens finanser” var självklar som 

kategori, och att kategorin genererade ett högre ”orossnitt” än millennieskiftets eventuella 

konsekvenser är antagligen beroende av 1990-talets ekonomi. Å andra sidan kan själva idén om 

att jämföra den medborgerliga oron inför millennieskiftet med andra samhällsproblem tolkas 

som en vilja att placera in millennieskiftet i en viss kontext – där tjugohundrafrågan inte 

uppfattas som speciellt allvarlig. I novemberundersökningen menar man att: 

 
Millennieskiftesproblematiken uppfattas av allmänheten inte vara det främsta 

samhällsproblemet, vilket framgår när man ställer respondenternas orosupplevelse inför 2000-

problematiken i relation till andra samhällsproblem […]48 

 

SPF menar alltså att millennieskiftets eventuella konsekvenser inte uppfattas som det främsta 

samhällsproblemet av svenska medborgare direkt korreleras till att medborgare inte var särskilt 

oroade. Men oron inför ett visst problem behöver nödvändigtvis inte vara den främsta för att 

innebära en upplevelse av oro. Flera av de andra kategorierna bär med sig rädslor för våld, död 

och världens undergång. Både drogmissbruk, våldsbrottslighet och spridningen av AIDS kan 

uppfattas som stora hot mot både samhälle och individ. De flesta samhällen har bekymmer med 

våld och drogmissbruk, vilka är problem som existerat under lång tid, och är alltså med stor 

sannolikhet en del av samhällsmedborgarnas medvetande sedan länge. Även kategorin 

”miljöförstöring” bär med sig potentiellt ödesdigra konsekvenser, precis som ”spridningen av 

AIDS”, vilken spridit stor rädsla under 1980-och 1990- talen.49  

 

I denna kontext så kan det konstateras att millenniebuggens hot inte upplevs som lika allvarligt. 

Att föra in starkt värdeladdade samhällsfenomen som variabler att konstrastrera millennieskiftet 

                                                
48 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – november 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 

försvar: 7. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar 1999. 
49 Lars Plantin, Lisa Wallander & Louise Mannheimer. Public Knowledge and Attitudes to HIV: Research From 

Three Decades in Sweden. International Journal of Sexual Health, Vol. 29 No.1, 22-31. s. 23. 
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mot menar jag alltså, i enlighet med Osborne och Rose, konstruerar både medborgare och en 

idé om millennieskiftet som mindre allvarligt, med ”ett medlemskap i EMU” som eventuellt 

undantag. Medborgaren som framträder i undersökningarna från februari och maj är en som 

uppfattar våldsbrottslighet, AIDS och miljöförstöring som reella samhällshot men är mindre 

oroad och intresserad av millennieskiftet. Millennieskiftet i sin tur konstrueras som mindre 

angelägen i relation till de av SPF övriga utvalda samhällsproblemen. 

 

En ytterligare aspekt är hur samhällsproblemet ”millennieskiftet” formuleras. Den långa 

passagen ”att det blir samhällsstörningar i samband med år 2000” kan innebära en mängd olika 

händelser eller konsekvenser, som exempelvis mer lätthanterliga sådana som förseningar i 

tågtrafiken eller lättare dataproblem. Det skulle också kunna innebära allvarligare konsekvenser 

som på allvar utgör ett samhällshot. ”Att det blir samhällsstörningar i samband med år 2000” 

är en bred och relativt oklar formulering vars innebörd inte preciseras. Vilka samhällsstörningar 

år 2000 kunde innebära är svåra att föreställa sig utifrån formuleringen. Det är däremot inte de 

korta och koncisa kategorier som ”våldsbrottsligheten”, ”miljöförstöring” eller ”spridningen av 

AIDS” utgör, vilka alla klart och tydligt redogör för de egna samhällskonsekvenserna. Genom 

att formulera frågan om millennieskiftet i lösa termer så framställs år 2000  som ett mindre, 

eller i alla fall betydligt mer svävande problem där de sju andra samhällsproblemens precisa 

formuleringar framställs uppenbara i sin enkelhet, vilket i sin tur förstärker konstruktionen av 

millennieskiftets eventuella konsekvenser som mindre allvarliga.  

 

I februarirapportens sammanfattande avslutning diskuteras oro i nya termer, där det uttrycks i 

kvantitet. Det skrivs att: 

 
[…] vilket kan förklaras dels av den relativt låga orosnivån inför millennieskiftet […]50 

 

Man menar att oron bland medborgarna i februari 1999 är låg, och använder begreppet 

orosnivå. Intressant i sammanhanget är just begreppet orosnivå, vilket väcker en mängd frågor 

– vad konstituerar en orosnivå? Vad utgör en låg eller en hög sådan? Vad krävs det för att mäta 

en känsla som oro? Inga av dessa frågor besvaras eftersom ingen ytterligare information om 

begreppet erbjuds läsaren.  Med Osbornes och Roses teoretiska ställningstagande i minnet avser 

                                                
50 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – februari 1999. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 

försvar: s. 5. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999 



 24 

jag problematisera uttrycket orosnivå. Då orosnivå används i rapporten utan försök till 

förklaring, kan man som läsare förmoda att uttrycket är ett vedertaget begrepp – vilket det 

faktiskt inte kan påstås vara. Begreppet orosnivå förekommer endast 23 gånger i svensk 

rikspress perioden 1950 – 2015, varav åtta av de gånger begreppet används är innan år 1999.51 

Försök att kvantifiera begreppet oro kan alltså sägas uppkomma vid denna tidpunkt, under 

samma period som välfärdssystem världen över omförhandlades och i allt större utsträckning 

influerades av privata marknadslösningar. Internationellt sett kan man se att begreppet först 

dyker upp under 1960-talet för att sedan stiga i frekvens under 1970-talets sista år. Under 1980-

talet förekommer begreppet i stor utsträckning.52 Det är alltså ett begrepp som knappt används 

innan 1970-talet. Jag menar att dessförinnan föreställde vi oss inte begrepp som oro som något 

som innefattade eller kunde delas upp i nivåer. Genom att beskriva oro på detta vis, som något 

som kan klassificeras i grader skapas en föreställning av begreppet oro som något avgränsat 

och mätbart. Oron kvantifieras och tilldelas ett värde.  

 

Osborne och Rose hävdar att ett av sätten sociala fenomen kan skapas genom 

opinionsundersökningar är att de formulerar nya sätt för människan och samhällen att betrakta 

eller förstå vissa företeelser.53 I SPF:s medborgarundersökningar sker detta då fenomenet 

orosnivå förs in i ett specifikt sammanhang och innebörden av ”oro” omförhandlas. Detta 

försök till att avgränsa och kvantifiera begreppet oro är beroende av 1990-talets specifika 

kontext, då de nya styr- och organisationssätt som NPM-reformerna i välfärden innebar 

förändrar hur vi uppfattar att fenomen kan mätas och granskas – likt oro. 

 

 Det råder viss politisk enighet idag om att kontinuerlig granskning av medborgarnas 

gemensamma allmännytta är nödvändig för att garantera att gemensamma medel använts i 

enlighet med medborgerliga överenskommelser och att välfärdstjänster ska vara fortsatt 

välfungerade. Idag granskas och mäts offentlig verksamhet i en högre utsträckning än någonsin 

förr, vilket statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg hävdar beror på utvecklingen av den ekonomiska 

                                                
51 Sökning i Kungliga Bibliotekets pressdatabas, ”orosnivå*”. 27/12-17  
52 Google Ngram. Google 2013. 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=LEVEL+OF+CONCERN&year_start=1800&year_end=2000&

corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2CLEVEL%20OF%20CONCERN%3B%2Cc0#t1%3B

%2CLEVEL%20OF%20CONCERN%3B%2Cc1 (Hämtad 2017-12-28)  
53 Osborne & Rose. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion research., s. 372. 



 25 

styrningen.54 Dessa New Public Management-reformer utvecklades i USA och Storbritannien 

under 1970- och 1980-talet och implementerades som tidigare nämnt även i den svenska 

välfärdsstaten. Ahlbäck Öberg menar att ett av NPM-reformernas medföljande problem för 

välfärdsstaten är de kräver granskning och mätning av fenomen som traditionellt inte uppfattats 

kunna mätas tillförlitligt. Exempelvis saknad god vård eller god utbildning givna måttenheter 

och tillvägagångssätt för mätning. Som ett led i detta kan verksamheter själva bli avhängiga på 

de mätinstrument som används för att granska de samma – att måttstocken skapad för att 

undersöka om verksamheterna fungerar på korrekt vis också blir vad som konstituerar det som 

betraktas som just korrekt.55 Vi uppfattar med dessa nya mätinstrument att det som utgör god 

vård, god utbildning eller oro kan mätas. Det granskningssamhälle som växte fram förändrade 

förutsättningarna för vad vi uppfattar kan mätas kvantitativt, och gäller således även begreppet 

oro. Jag hävdar att de styr- och organisationssätt som implementerades i det svenska 

välfärdssystemet är en förutsättning för SPF:s idé om att oro är något som kan kvantifieras. 

Utan dessa reformer och ett numera utbrett mät- och granskningssamhälle är det inte troligt att 

en sådan formulering som orosnivå hade förekommit. Oro ges i medborgarundersökningarna 

en ny dimension, där det kan kvantifieras och avgränsas genom begreppet orosnivåer.  

 

Detta väcker en fråga om validitet. Granskningarna och mätinstrumenten tenderar att fokuseras 

på det som går att mäta, vilket i SPF:s och medborgarundersökningarnas fall innebär en 

jämförelse mellan oron inför millennieskiftet och andra samhällsproblem. Det säger alltså något 

om millennie-oron i relation till våldsbrottsligheten, spridningen av AIDS, miljöförstöring 

etcetera men förmår inte undersöka oron inför millennieskiftet som självständigt objekt, utan 

endast i jämförelse med andra fenomen. 

 

Kärnkraften	–	ett	tidigare	opåtalat	hot	synliggörs	

Den sista medborgarundersökningen gjord av SPF angående medborgarnas uppfattning av 

millennieskiftet genomfördes och publicerades i januari år 2000. Millennieskiftet har då 

inträffat utan några omfattande samhällsstörningar. Respondenterna uppmanas svara på samma 

frågor som i tidigare undersökningar. Något som är intressant är det faktum att en klar majoritet, 

                                                
54 Ahlbäck Öberg, Shirin. Att kontrollera förvaltningen: framväxten av granskningssamhället. I Politik som 

organisation – Förvaltningspolitikens grundproblem, Bo Rothstein (red.), 159-183. Lund: Studentlitteratur, 

2014., s. 174. 
55 Ahlbäck Öberg, s. 178-179. 
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90 procent uppger att de inte kände någon speciell eller någon oro alls inför millennieskiftet – 

i november var det dock endast 58 procent som angav samma svar. Det är i större utsträckning 

män än kvinnor som nu hävdar att de inte upplevde någon oro.56 I denna sista undersökning 

redovisas respondenternas öppna svar i större utsträckning undersökningen igenom, vilket i de 

föregående rapporterna gjorts mycket sparsamt. 

 

 Av de respondenter som angivit öppna svar gällande vilka samhällsområden som de befarade 

skulle kunna drabbas framkommer ett tydligt tema, vilket är kärnkraft och kärnvapen. I citaten 

nedan är det dels kärnkraften i relation till både Barsebäck och Rysslands hantering och 

säkerhetsarbete kring kärnkraften som lyfts fram som potentiellt hot. Dels är det också faktiskt 

en rädsla för ett stundande kärnvapenkrig som träder fram i respondenternas svar. Några av de 

citat SPF lyfter fram lyder: 

 
”Att några idioter skulle smälla av en bomb eller något.” 

”Jag var orolig för att det skulle bli ett tredje världskrig” 

”Han trodde att Rysslands kärnvapen skulle avfyras mot oss svenskar.”57 

 

Att kärnkraften och kärnvapenkrig var fenomen som innebar medborgerlig oro har tidigare lyst 

med sin frånvaro. Det framgår inte i de tidigare undersökningarna huruvida kärnkraften 

figurerade i respondenternas öppna svar eller ej. Men det tycks otroligt att ingen respondent 

problematiserat varken kärnkraften eller frågan om kärnvapen under år 1999 för att detta sedan 

benämns som orosområde av en mängd medborgare i januariundersökningen. Eventuellt 

figurerade kärnkraften alltså även i de tidigare öppna svaren men lyftes inte fram av SPF. Tolv 

procent av de medverkande respondenterna i undersökningen från januari uppger att de hade 

önskat ytterligare information om kärnkraften i relation till millennieskiftet, vilket synliggörs 

av SPF genom följande citat: 

 
”Jag tycker att informationen var bristfällig när det gällde säkerheten i de ryska kärnkraftverken”. 

”Ligger nära Barsebäck, hade velat veta mer”. 

”Saknade information helt och hållet. Jag fick inga klara besked om det skulle gå bra. Hemlighetsmakeri”. 

”Var orolig för öststaterna, men inte Sverige.”58 

                                                
56 SPF. Medborgare, myndigheter och medier om Y2K – januari 2000. Rapport/Styrelsen för psykologiskt 
försvar: s. 2. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2000 
57 Ibid., s. 2. 
58 Ibid., s. 4. 
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Det är anmärkningsvärt att kärnkraften ges sån stor uppmärksamhet rapporten igenom då den 

tidigare inte nämnts alls, speciellt i relation till de samhällsproblem SPF i tidigare rapporter 

nyttjat för att kontrastera oron inför millennieskiftet. Hotet om kärnvapenkrig var 

uppenbarligen ett samhällsfenomen som gavs stor medborgerlig uppmärksamhet. SPF hade 

kunnat använda detta som kontrasterande samhällshot för att tona ner medborgarnas intresse 

och oro inför millennieskiftet, men valde att inte göra så. År 1980 hade en folkomröstning om 

svensk kärnkrafts avvecklingstakt hållits, och frågan gavs fortfarande uppmärksamhet under 

1990-talet.59  

 

En förståelse av SPF:s tidigare tystnad gällande kärnkraften kan korreleras till det faktum att 

medborgarundersökningarna publicerades på den egna hemsidan för att på så viss nå fler 

medborgare. Om kärnkraften använts som jämförande samhällshot kanske rädslan inför 

densamma hade ökat, med det förklarar inte användningen av exempelvis våldsbrottsligheten 

eller spridningen av AIDS som kategorier. Rädslan inför dessa samhällsproblem hade också 

kunnat öka då de uppmärksammades.  

 

Eventuellt utelämnades kärnkraften ur undersökningarna för att den uppfattades ha en faktisk 

koppling till idén om millenniebuggen. Om datasystemens eventuella kollaps under nyårsnatten 

kunde generera större systemfel, kunde det från SPF:s sida att uppmärksamma kärnkraften 

riskera att istället intensifiera oron inför millennieskiftet. Det är på denna punkt kärnkraften 

skiljer sig från SPF:s samhällshot – kärnkraften har, likt millennieskiftet, en starkt teknisk 

dimension som våldsbrottsligheten, spridningen av AIDS, statens finanser eller drogmissbruket 

saknar. Det finns således ett tydligt släktskap mellan millennieskiftet och kärnkraften vilket 

genom kärnkraft som kategori eventuellt kunde ha ökat  oron inför år 2000. Om SPF:s 

medborgarundersökningar kan sägas vara försök till att dämpa den medborgerliga oron kunde 

kärnkraftens närvaro i undersökningarna fått motsatt effekt.   

 

Att utelämna kärnkraften ur medborgarundersökningarna gjorda under år 1999 kan alltså tolkas 

som ett försök att styra den medborgerliga opinionen kring millennieskiftet. Den 

performativitet Osborne och Rose hävdar att opinionsundersökningar besitter då de konstituerar 

den medborgerliga åsikten menar jag gäller i allra högsta grad beträffande SPF:s 

                                                
59 Oredsson, Sverker. Svensk oro – offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft. Lund: 2003, s. 270. 
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medborgarundersökningar. Värdefulla fakta väljs ut för eftersträvansvärda effekter för 

myndigheter och stat60. En ökad oro inför millennieskiftet var helt klart oläglig, och kan således 

vara en anledning till att kärnkraften utlämnades.   

 

Sammanfattande	diskussion/	resultat	

Denna uppsats syfte var att undersöka hur medborgaren konstruerades av staten i sex 

medborgarundersökningar gällande millennieskiftet 2000, vilket innebar en osäker och 

omvälvande tid i Sverige. För detta syfte formulerades frågeställningen: 

• Hur konstrueras medborgaren i medborgarundersökningarna? 

• Hur konstrueras millennieskiftet som samhällsfenomen i medborgarundersökningarna? 

• Hur sammankopplas medborgare och millennieskifte till föreställningar om orosnivåer, 

opinion, hotbilder och aktivitet? 

 

Som tidigare nämnt i uppsatsens inledande kapitel betonar Osborne och Rose det faktum att 

opinionsundersökningar signalerar statlig aktivitet. Genom att initiera undersökningar om ett 

visst ämne uppmärksammas en stats medborgare på att ”någonting görs”, att staten agerar och 

mer eller mindre flitigt driver någon slags verksamhet kring ämnet. Genom att ålägga SPF att 

utföra de sex medborgarundersökningarna under år 1999 uppmärksammade den svenska staten 

medborgarna på att de agerade i millenniefrågan som varit på statliga dagordningar runt om i 

världen under slutet av 1990-talet. Opinionsundersökningarna kan således sägas, i linje med 

Osbornes och Roses teori, utöver att producera vetskap om ett visst ämne föra med sig faktisk 

politisk handling.  

 

Den svenska medborgaren konstrueras genom SPF:s medborgarundersökningar som en 

rationell individ vars intresse och oro inför år 2000 låg i linje med den statliga uppfattningen 

av millennieskiftet. Det var ett fenomen som krävde uppmärksamhet och handling av både 

medborgare och stat, men som inte utgjorde ett dominerande samhällsproblem. Denna 

konstruktion görs genom att SPF i undersökningarna återkommande hävdar att konsensus råder 

mellan medborgare och stat. De medborgare vars uppfattning av millennieskiftesfrågan inte 

stämde överens med den statliga dito konstruerades som avvikande och atypisk. Detta 

manifesteras bland annat genom konstruktionen av den dramatiska förberedaren som rigoröst 

                                                
60 Osborne & Rose. Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion research., s. 391-
392. 
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planerade inför nyårsnatten. Holmgren och Softa har i sin forskning påvisat att den svenska 

staten uppfattade den amerikanska oron inför millennieskiftet, både statlig och medborgerlig, 

som gravt överdriven. Den atypiska svenska medborgaren som förberedde sig genom inköp av 

gasolkamin eller luftvärmepump kunde liknas vid de amerikanska medborgare som uppfattade 

millennieskiftet som ett större hot än de flesta i svensk kontext gjorde. Dylika förberedelser var 

inte önskvärda från statens sida, vilket bidrog till att dessa svenska medborgare benämndes som 

dramatiska – apokalypsförberedelser i Sverige göra sig icke besvär.  

 

Oro konstrueras som någonting avgränsat och mätbart då SPF använder sig av begreppet 

”orosnivå”, och genom att hävda att denna orosnivå är låg då den jämförs med andra 

samhällsproblem placeras millennieskiftet år 2000 in i en kontext där frågan inte uppfattas som 

särskilt allvarlig. Denna kontext innefattar samhällsfenomen starkt värdeladdade av våld, död 

och undergång. Kategorier som innefattar våldsbrottslighet, AIDS, och miljöförstöring 

formuleras klart och tydligt medan kategorin som rör millennieskiftet formuleras brett och 

oprecist. Andra hotbilder närvarande i Sverige under 1990-talet utelämnas ur SPF:s 

medborgarrapporter. Kärnkraften och den ryska kärnvapenarsenalen kan uppfattas ha en alltför 

nära koppling till millennieskiftets eventuella konsekvenser då de delar en teknisk dimension 

som tillsammans kan förstärka föreställningen av millennieskiftet som hot.  

 

Quigley menar att både den brittiska och den amerikanska administrationen syftade till att 

forma den medborgerliga opinionen kring millennieskiftet i större utsträckning än att följa den. 

I USA bedömde regeringen initialt att medborgarna inte uppfattade millennieskiftets allvar, 

varpå kampanjer för att öka medvetenheten genomdrevs. Resultatet blev dock en rädsla som 

närmade sig hysteriska mått, och resterande tid innan millennieskiftets inbrott upptogs av försök 

till att mildra den amerikanska oron. Trots att Sverige uppmärksammades på det potentiella 

problem millennieskiftet kunde innebära av amerikanska myndigheter fick aldrig oron ett starkt 

grepp om majoriteten svenska medborgare. Schaefer menar att den apokalyptiska uppfattningen 

av millennieskiftet måste förstås i ljuset av kristna idéer om världens undergång, vilket hon 

menar påverkade det kulturella landskapet i USA. Det är dessutom anhängarna av den 

protestantiska evangelikalismen, bibeltrogna med en stark väckelsetro som främst 

sammankopplade millennieskiftet med apokalyps. Sverige, en sekulär stat, saknar denna 

specifikt kristna kontext. Detta kan vara en bidragande faktor till att millennieskiftet i Sverige 

inte fick konnotationer av oro i samma utsträckning som USA.  
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Sverige har däremot en framträdande historia av medborgerligt tillit till myndigheter och stat. 

En anledning till att millennieskiftets eventuella konsekvenser inte oroade den svenska 

medborgaren i samma utsträckning som den amerikanska kan tänkas vara just detta förtroende. 

Genom att bland annat initiera de sex medborgarundersökningar som sedan utfördes av SPF 

signalerade den svenska staten aktivitet, att förberedelser och åtgärder planerades och att 

myndigheter hade kontroll över millennieskiftesproblematiken. Schaefer menar att det 

amerikanska samhället i viss omfattning karaktäriseras av misstro och skepticism, som inte 

underlättade den amerikanska administrationens millenniearbete. Hur som helst så befinner sig 

stat, medborgare och opinionsundersökningar i en växelverkan sinsemellan där ständig 

påverkan och förändring äger rum. Varken medborgare, stat eller opinion är statiska fenomen 

utan förändras ständigt genom denna kontakt. Med hjälp av SPF:s medborgarundersökningar 

påverkar staten den allmänna opinionen kring millennieskiftet och konstruerar en medborgare 

som mer eller mindre sömlöst passar den mall som utformats i opinionsundersökningarna.  

 

 

Opinionsundersökningar påverkar samhället och samtidigt våra förståelser av detsamma. 

Osborne och Rose menar att opinionsundersökningar skapar fenomen då de förändrar hur vi 

förstår, definierar och agerar i vår samtid. Vissa åsikter eller opinioner formas, och i 

förlängningen skapas den idémässiga människan och ett samhälle av åsikter. Folkopinion 

uppstår inte i ett vakuum frikopplat från samhället, utan verkar och uppkommer i en specifik 

kontext. På detta vis, genom konstruktionen av åsikter och opinion, menar Osborne och Rose 

att opinionsundersökningar även skapar människor i den mening att respondenter som passar  

den i undersökningen givna mallen konstrueras. Fenomen som skapas genom kunskapspraxis 

införlivas i människan själv. Genom opinionsundersökningarna kunde alltså svenska staten 

konstruera en medborgare som förhöll sig rationell och lugn i relation till de problem som 

millennieskiftet kunde bära med sig.  Denna undersökning visar hur detta kan ha gjorts som en 

mer eller mindre medveten strategi från statens sida för att undvika den hysteri man ansåg råda 

i exempelvis USA.  
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