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Abstract 

“Man känner sig en aning bekymrad” – En statsvetenskaplig studie av hur svensk 

media problematiserar övervakning 

Author: Ellen Edlundh 

This thesis examines how Swedish newspaper media problematize surveillance. This is done 

by analysing the media reports from two major surveillance events: the debate in 2008 about 

the legislation concerning the expansion of the rights of Försvarets Radioanstalt to monitor 

internet and telephone traffic crossing the Swedish borders, and the revealing of an ethnically 

based index including over 4000 individuals created by the Swedish police. The thesis sets out 

to expand the knowledge about media’s role as a interpreting source of information 

concerning how people understand and relate to surveillance (Barnard-Wills, 2011; Carlsson, 

2009; Greenberg & Hier, 2009). The thesis attempts to answer the question whether Swedish 

media problematizations regarding the abovementioned surveillance events correlates with the 

most common theories of surveillance critique. In addition the thesis examines who are 

allowed to express their views on the issues. By analysing the material using a qualitative 

content analysis the result show that there are great differences between the way media 

problematize the two events. The debate regarding FRA almost exclusively focuses on how 

the surveillance is perceived as a threat to the personal integrity whilst the coverage of the 

index complied by the Swedish police this problematization is close to absent. Instead the 

news media focuses on problematizations of the discriminatory aspect of the ethnically based 

index and the fact that it raises uncomfortable feelings. In the material on the FRA legislation 

most of the problemsatizations are carried out by journalists whilst they are presented by civil 

individuals in the coverage of the police index. 
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1 Problemställning	  

De senaste årtiondenas teknikutveckling har möjliggjort en drastisk ökning av samhällets 

övervakningskapacitet. Idag förekommer övervakning i fler former än någonsin och är en 

ofrånkomlig del av alla människors vardag. Överallt finns exempel varav vissa går att se 

medan andra är mer dolda. Offentliga platser kameraövervakas, konsumtionsmönster 

registreras, telefonsamtal loggas, fingeravtryck samlas och internetvanor kartläggs (Björklund 

& Svenonius, 2013; Lyon, 2001:4). Sommaren 2008 godkände den svenska riksdagen ett 

kontroversiellt förslag om att utvidga Försvarets radioanstalts (FRA) befogenheter att bedriva 

signalspaning. Från och med 2012 ID-kontrollerar gränspolisen dagligen människor på gatan 

och i tunnelbanan (Aftonbladet, 2013-02-22). I juni 2013 läckte Edward Snowden, tidigare 

CIA-anställd, dokument som avslöjade att USA:s underrättelsetjänst, National Security 

Agency (NSA), bedrivit omfattande övervakning i samarbete med Google, Apple, Facebook, 

Microsoft med flera (Svenska Dagbladet, 2013-06-10, Thurfjell). Dagens Nyheter avslöjade i 

september samma år att Skånepolisen registrerat romska familjer i ett etniskt baserat 

polisregister. Samtidigt planerar Europeiska Unionen en expansion av deras gemensamma 

databaser för gränsövervakning, från att endast innefatta fingeravtryck till att även inkludera 

exempelvis iris- och andsiktsigenkänning (Europeiska Kommissionen 2008, 2012).  

 

Av dessa olika händelser är FRA-lagen och ”romregistret” två tydliga exempel på svenska 

övervakningshändelser som fått stor medial uppmärksamhet. Flera forskare har använt just 

media för att få fram talande exempel på hur övervakningspraktiker medverkar till att 

reproducera asymmetriska maktförhållanden (Greenberg & Hier, 2009). Dock är systematiska 

empiriska undersökningar av medias framställning av övervakning relativt få och av de som 

ändå gjorts fokuserar endast en på den svenska kontexten (Barnard-Wills, 2011; Carlsson, 

2009; Greenberg och Hier, 2009). Media har möjligheten att lyfta fram specifika delar av en 

fråga, tona ner andra och i vissa fall helt utelämna andra delar. När media väljer att lyfta fram 

ett perspektiv på en fråga kan de också välja att samtidigt presentera olika counterframes, 

alternativa sätt att se på frågan, för att ge läsaren möjligheten att själv bilda sig en uppfattning 

om omständigheterna (Greenberg & Hier, 2009:464). Utöver detta har media även möjlighet 

att påverka hur frågan uppfattas genom att välja att belysa olika potentiella problem med 

övervakning samt välja vilka källor som används för att underbygga dessa (Greenberg & Hier, 

2009; Ofstad, 1980:41). Beroende på hur läsarna uppfattar övervakning kommer de agera 
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olika när frågan diskuteras. De kan exempelvis bli mer positivt eller negativt inställda till 

politiska förslag, diskutera frågan med vänner, kräva förändring, rösta annorlunda vid nästa 

val eller engagera sig aktivistiskt (Greenberg & Hier, 2009:464; Mörkenstam, 1999). Hur den 

fortsatta användningen och utvecklingen av olika former av övervakning kommer att se ut är 

till stor del beroende av hur övervakning förstås, accepteras eller förhandlas av allmänheten 

(Lyon, 2003:8).  

 

När jag reflekterade över de olika svenska övervakningsdebatterna väcktes en vilja att studera 

vilka sidor av övervakning svensk media fokuserar på och hur eventuella problem formuleras. 

Det utvecklades också en undran över hur medias rapportering av övervakning kan forma 

läsarnas uppfattning av dess betydelse för deras och andras liv. Dessa frågor kom att utgöra 

uppsatsens utgångspunkt.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Detta avsnitt kommer att presentera uppsatsens syfte, en kort förklaring till varför jag anser att 

detta är statsvetenskapligt relevant att studera, hur uppsatsen förhåller sig till tidigare 

forskning samt vad den ämnar tillföra till kunskapsområdet. Avslutningsvis förtydligas 

uppsatsens syfte med i tre konkreta frågeställningar.  

 

Denna uppsats har som övergripande syfte att ge en bild av vilka olika uppfattningar och 

föreställningar som görs möjliga för läsaren genom det sätt svensk media i allmänhet 

problematiserar övervakning. För att göra detta har uppsatsen två mer precisa frågeställningar. 

Dels menar uppsatsen att undersöka vad som uttryckts som orsaken till att övervakning 

beskrivs som problematiskt i detta sammanhang och dels ämnar uppsatsen att studera vem 

som får medialt utrymme att formulera dessa problemformuleringar. Genom att studera detta 

vill jag bidra till den tidigare forskning som undersöker vilken betydelse övervakning 

tillskrivs i media (Barnard-Wills, 2011; Carlsson, 2009; Greenberg & Hier, 2009). Jag menar 

att det är statsvetenskapligt angeläget att utöka kunskapen om vilka möjligheter människor 

ges till att förstå och förhålla sig till den allt mer politiskt aktuella övervakningsfrågan. 

Uppsatsen tar avstamp i tidigare forskning men skiljer sig från den då den fokuserar på att 

undersöka två “övervakningsskandaler” där media i stor utsträckning fokuserar på att 

problematisera övervakning.  

2.1 Frågeställningar 

• Vad är det som uttryckts som orsaken till att övervakning beskrivs som problematiskt i 

detta sammanhang? 

• Vilka människor ges medialt utrymme att uttala sig om varför de anser att 

övervakningen är ett problem? 

 

Syftet vilar på uppfattningen att det har betydelse för människors förståelse av världen hur 

olika händelser porträtteras i media och att dessa föreställningar påverkar hur människor 

ställer sig till politiska frågor (Ansolabehere et al., 1993; Carlsson, 2009; Greenberg & Hier, 

2009). Utgångspunkten är här att medias rapportering är långt ifrån objektiv. 

Frågeställningarna syftar därför till att belysa två av de sätt som journalister använder för att, 

på ett subtilt och många gånger svårupptäckt sätt, positionera sig i olika frågor. 

Frågeställningen om hur media problematiserar övervakning är till för att studera vilka olika 
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counterframes media gör möjliga för läsaren, om det förekommer några alls eller om media 

valt att endast belysa en tolkning av en händelse. Frågan om vilka som får utrymme att uttala 

sig är till för att belysa vilka källor media väljer att använda, om det är många experter som 

får uttala sig eller om journalisterna valt att vända sig till exempelvis politiker för att lyfta 

deras perspektiv på en fråga. Tillsammans syftar frågeställningarna med andra ord till att 

belysa vilken tolkning av en händelse journalisterna väljer att belysa samt vem som erbjuds 

utrymme att förmedla sitt perspektiv på frågan. 

2.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation över delar av den tidigare forskning som gjorts om 

medias framställning av övervakning. Efter detta följer ett teorikapitel som redogör för 

uppfattningen att människors föreställningar påverkar utformningen av politiken samt ger en 

grundläggande bakgrund till de tre vanligaste problemformuleringarna kring övervakning. 

Därefter presenteras uppsatsens val av metod samt vilket material som använts i 

undersökningen. I den sista delen presenteras analysen av det empiriska materialet och 

avslutningsvis följer en diskussion om uppsatsens slutsatser.  
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3 Tidigare forskning 

I denna del kommer tre olika forskningsprojekt och deras resultat att presenteras. Urvalet är 

baserat på att endast inkludera den forskning som berör medias framställning av övervakning. 

Detta val gjordes då det är just formuleringarna, föreställningarna och förståelsen av 

övervakning som är det centrala i uppsatsens syfte. Forskningen på övervakning har hitintills 

varit starkt dominerad av engelsktalande litteratur och haft ett starkt fokus på den 

anglosaxiska kontexten (Björklund & Svenonius, 2013:1).   

3.1 UK news media discourses of surveillance 
I artikeln UK news media discourses of surveillance presenterar statsvetaren David Barnard-

Wills resultaten av en diskursanalys av brittiska dagstidningars rapportering om övervakning. 

Syftet med undersökningen är att fastslå hur övervakningspraktiker representeras i texterna 

(Barnard-Wills, 2011:548). Resultatet av undersökningen visar att det går att identifiera två 

olika teman kring rapporteringen om övervakning. I det första temat framställs övervakningen 

som ”passande” och kretsar då kring brottsförebyggande åtgärder, terrorbekämpning och 

nationell säkerhet. I det andra temat porträtteras övervakningen som ”opassande” och fokus 

ligger då på hur den hotar privatlivet, att “Storebror” ständigt ser dig och rätten till personlig 

frihet (Barnard-Wills, 2011:548). Barnard-Wills noterar även ett genomgående mönster hos 

båda diskurserna som visar att inställningen till övervakning är starkt kopplad till huruvida 

den är generell eller riktad. Han förklarar att “[s]urveillance is negatively eveluated when it is 

constructed as a constant and as mass, rather then targeted, surveillance” (Barnard-Wills, 

2011:557). Detta menar han har sin grund i en tydlig uppdelning mellan ett konstruerat “Vi” 

och ett “Dem” där massövervakningen upplevs som negativ för att den inte gör skillnad på 

dessa kategorier. Media förmedlar här en bild av att det är acceptabelt att övervaka vissa och 

inte andra. Detta tar sig enligt Barnard-Wills uttryck i att “[m]ass surveillance is considered 

equvivalent to putting the wrong people under surveillance through mistaken targeting, 

including of innocent people who never have commited a crime” (Barnard-Wills, 2011:558). 

Barnard-Wills summerar undersökningen med att konstatera att, istället för att ansluta sig till 

den traditionella kritiken att övervakningen skapar ojämlikhet, fungerar texterna mer som ett 

verktyg för att urskilja de “rätta objekten” för övervakning. Med andra ord visar detta att 

övervakning enbart upplevs som ett problem när den är riktad mot “Oss” och inte när den är 

fokuserad på “Dem” (Barnard-Wills, 2011:563). 
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3.2 CCTV Surveillance and the Poverty of Media Discourse: A content Analysis 

of Canadian Newspaper Coverage 
Sociologerna Josh Greenberg och Sean Hier har undersökt hur Kanadensisk nyhetsmedia 

rapporterar om övervakningskameror och överväger frågor som rör vad rapporteringen får för 

effekter på allmänhetens åsikter. De fokuserar på flera olika områden, exempelvis undersöker 

de vilka teman som är mest frekvent förekommande i rapportering om övervakning samt vilka 

källor tidningarna använder. Den mest centrala frågan i undersökningen är hur dessa faktorer 

påverkar människors förståelse av övervakningens roll i deras liv (Greenberg & Hier, 

2009:461). De använder artiklar om kameraövervakning av allmänna utrymmen från åren 

1999-2005. Materialet är hämtat från elva regionala engelsk- och franskspråkiga tidningar. De 

menar att i och med att användandet av övervakningskameror ökar i Kanada, borde media 

sträva efter att öka den allmänna medvetenheten om övervakning genom att vara en källa till 

nyanserad och ingående information av ämnet. Resultaten av studien visar att de 

Kanadensiska tidningsmedierna tvärt om har en tunn rapportering om övervakning och att den 

som finns håller sig till några få teman. De menar att den på så sätt bortser från att belysa 

komplexiteten av ämnet (Greenberg & Hier, 2009:461).   De undersöker även vilka potentiella 

problem med utökad kameraövervakning som media väljer att diskutera. Resultaten visar att 

media väljer att vinkla övervakning som främst ett hot mot privatlivet medan det enligt dem 

tills flera andra potentiella problem som skulle kunna vara av större intresse för allmänheten 

att ta del av (Greenberg & Hier, 2009:474). Greenberg och Hier menar vidare att i och med att 

olika källor får komma till tals i en artikel får de sina intressen och perspektiv på en fråga 

prioriterade. Detta påverkar enligt dem i förlängningen allmänhetens uppfattningar och 

tolkningar av händelser och politiska frågor (Greenberg & Hier, 2009:476). I sin 

undersökning redovisar de i vilken utsträckning olika källor fått tillgång till att uttala sig i 

media och finner att polisen är den källa som får överhängande störst medieutrymme 

(Greenberg & Hier, 2009:477).  

3.3 Medierad övervakning: En studie av övervakningens betydelser i svensk 

dagspress 
Medie- och kommunikationsvetaren Eric Carlsson har, som förste svenska forskare, undersökt 

vilka betydelser övervakning ges i svensk media genom att analysera material från två olika 

områden. Dels använder han nyhetsberättelser om terrorism (utifrån rapporteringen om 

Londonbombningarna 2005) och dels berättelser om polisvåld. Han utgår från tre 

frågeställningar: “Vilka betydelser av övervakning kommer till uttryck i materialet? Hur 
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formas dessa betydelser i text och bild? Hur skapas sociala identiteter och vilken relation får 

det till övervakning?” Materialet Carlsson studerar består av tidningsartiklar från fyra olika 

svenska dagstidningar (Carlsson, 2009:24). Carlsson identifierar två olika 

problemformuleringar av övervakning. Å ena sidan fokuserade många artiklar på att de menar 

att övervakning av allmänheten är ett hot mot den personliga integriteten. Problemet 

formuleras då på ett klassiskt liberalt vis där det är individer som drabbas och inte grupper 

(Carlsson, 2009:153). Å andra sidan beskrivs övervakningen som något som får negativa 

konsekvenser för vissa av samhällets grupper, främst muslimer som förväxlas med terrorister. 

Här formuleras problemet på gruppnivå och sägs ha att göra med asymmetriska 

maktordningar och social sortering (se Lyon 2001; 2003). Den personliga integriteten 

formuleras inte som en del av problemet (Carlsson, 2009:153). Resultaten av undersökningen 

visar också att kontroll är det mest förekommande temat på artiklarna. Ofta kommer det till 

uttryck i form av politiker som försöker förmedla en bild av att samhället behöver 

övervakning för att stärka kontrollen och öka kunskapen om grupper de uppfattar som hotfulla 

(Carlsson, 2009:148). De som ges medialt utrymme att förespråka den bilden är enligt 

Carlsson oftast en elit bestående av politiker eller experter på både nationell nivå och EU-

nivå. Carlsson menar att källornas trovärdighet i nyhetssammanhang möjliggör för 

normaliseringen av uppfattningen att övervakning behöver intensifieras. Genom den 

enkelspåriga rapporteringen lyfts den uppfattningen fram och kan enligt Carlsson bidra till att 

framställa övervakningsökningen som oundviklig (Carlsson, 2009:149).  

 

Carlssons forskning undersöker vilken betydelse övervakning ges i svensk media, dock 

utifrån rapporteringen om terrordådet i Storbritannien. Denna uppsats ämnar därför tillföra till 

forskningen genom att undersöka svensk media utifrån rapportering om svenska händelser. 

Dessa tre tidigare undersökningar kommer att användas för att beskriva eventuella likheter 

eller skillnader mellan deras resultat och uppsatsens material. Framförallt kommer de 

användas för att undersöka hur materialet ser ut i fråga om bredd av olika sorters 

problemformuleringar, om det finns någon skillnad på sättet riktad- respektive 

massövervakning beskrivs samt i vilken utsträckning den personliga integriteten förekommer 

som tema för formuleringarna. Den tidigare forskningen utgör således grunden till uppsatsens 

design och problemställning. 
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4 Teori 

I teoridelen fördjupas diskussionen om hur media kan ses som en viktig meningsskapare med 

makt att påverka människors åsikter och uppfattningar samt att det finns en koppling mellan 

hur problem formuleras och vilka politiska förslag som vinner legitimitet. Avslutningsvis ges 

en sammanfattande bild av de tre vanligaste problemformuleringarna kring övervakning. De 

olika inriktningarna kommer att presenteras på ett övergripande plan och syftet är att ge 

läsaren en uppfattning om tre möjliga counterframes som media skulle kunna välja att 

presentera för läsaren i sammanhang där övervakning kritiseras. 

4.1 Problematiseringar, föreställningar och politik 

Flera forskare argumenterar på ett allmänt plan för vikten av att studera hur problem 

formuleras (se Bacchi, 2009; Mörkenstam, 1999). Statsvetaren Ulf Mörkenstam menar att 

politik, i bred bemärkelse, handlar om att “identifiera problem som kräver kollektiva 

lösningar” (Mörkenstam 1999:57). Genom att studera hur ett problem formuleras, hur orsaken 

beskrivs och vilken lösning som föreslås kan en enligt Mörkenstam urskilja den 

föreställningsvärld som ligger till grund för politiken utformas. Carol Bacchi, professor i 

statsvetenskap, utvecklar detta förhållningssätt och argumenterar för att all politik i grunden 

bygger på skapade problematiseringar vilka i sin tur legitimerar politiska åtgärder. Bacchi 

menar att i och med att "every policy constitutes a problematisation, it is fair to say that, in 

effect, we are governed through problematisations rather than through policies” (Bacchi, 

2009:31). Samhället styrs med andra ord enligt Bacchi i grund och botten inte av politiska 

åtgärder utan av hur problem formuleras, vad som överhuvudtaget anses vara ett problem och 

vilka orsaker det sägs ha (Bacchi, 2009:31). För att politiken ska framstå som legitim måste 

den rättfärdigas på ett sätt som människor känner igen och förstår (Mörkenstam 1999:57). 

Problemet och den lösning som föreslås måste med andra ord förklaras på ett sätt som 

människor kan relatera till och därmed är det möjligt att studera rådande normer och 

värderingar i ett samhälle. Ett exempel på detta förhållningssätt kan en se i Barnard-Wills 

forskning då han menar att det faktum att massövervakning upplevs som negativ avslöjar 

normen om vikten av att upprätthålla den konstruerade uppdelningen mellan ett ”Vi” och ett 

”Dem” (Barnard-Wills, 2011:563).  

 

Vidare menar Mörkenstam att problemformuleringarna även är intressanta att studera då de 

påverkar hur politiken kommer att utformas i ett specifikt politikområde. Han beskriver detta 
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med ett exempel ur hans studie om den svenska samepolitiken som visar att “[n]är en 

förklaring etableras som dominerande, exempelvis att missförhållanden i rennäringen är en 

följd av bristande bevakning av renarna, utträngs andra möjliga förklaringar, som att 

markområdena för att bedriva rennäring är små” (Mörkenstam 1999:57). Detta är samma 

resonemang som Carlsson för då han menar att i och med att övervakning genomgående 

framställs som svaret på samhällets problem med bristande kontroll normaliseras 

uppfattningen att övervakningen behöver intensifieras (Carlsson, 2009:148). 

Sammanfattningsvis menar Mörkenstam att beroende på föreställningar om gruppers 

auktoritet påverkas vilken rätt gruppen får att lyfta fram politiska problem på dagordningen. 

Här visar den tidigare forskningen att i Carlssons fall innehar politikerna denna auktoritet 

medan det i Greenberg och Hiers fall är polisens som får utrymme att formulera problemet 

(Carlsson, 2009:149; Greenberg & Hier, 2009:477). Den tillskrivna identiteten har också 

betydelse då den påverkar “det grundläggande tankemönster som överhuvudtaget möjliggör 

att problem formuleras” (Mörkenstam 1999:58).  

 

Greenberg och Hier menar att även om människors uppfattningar bildas och formas på en 

mängd olika arenor så är ändå media det utrymmet där flest debatter om sociala och politiska 

frågor förekommer. De menar att vilka frågor som media väljer att fokusera får konsekvenser 

för vilka frågor allmänheten uppfattar som viktiga eller problematiska. Anledningen är, enligt 

dem, att framställningen hjälper läsaren att definiera vad som är problemet, avgöra vad som är 

orsaken, göra moraliska ställningstaganden och föreslå lösningar (Greenberg & Hier, 

2009:464). Även om det aldrig finns någon garanti för hur läsaren ska uppfatta och förstå 

texten så menar de att en analys av texten ändå ger en bild av vilka möjliga tolkningar och 

problematiseringar som kan ligga läsaren nära till hands.  Enligt Greenberg och Hier är det 

tidningarnas journalistiska skyldighet att förse läsarna med nyanserad information samt att 

problematisera innebörden av olika händelser. De menar att allmänheten behöver få tillgång 

till “counterframes” som möjliggör en annorlunda förståelse av en händelse än den som oftast 

förmedlas (Greenberg & Hier, 2009:463). I förlängningen argumenterar de för att detta 

påverkar vilka frågor människor kräver att politiker utreder eller på olika sätt åtgärdar 

(Greenberg & Hier, 2009:463). För att politiska förslag ska uppfattas som legitima måste de 

antas fylla en funktion. På samma sätt måste övervakning följas av möjliga fördelar som får 

praktikerna att verka legitima. De upplevda fördelarna måste med andra ord överväga de 

upplevda riskerna. Människors inställning till politiska förändringar är därför beroende av en 
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föreställning om ett rådande problem som behöver åtgärdas eller en risk som behöver 

förebyggas. Ju mer begripligt och påtagligt risken eller problemet framställs, desto svårare 

blir det att inte uppleva det som någonting verkligt (Lyon, 2003:3).  

 

Slutsatser en kan dra av detta är att det har betydelse för den politiska utvecklingen hur 

övervakning problematiseras. Hur ett problem formuleras innehåller information om en rad 

olika uppfattningar och föreställningar. De säger något om vad det är som uppfattas utgöra ett 

problem, vilka normer någonting måste ha brutit för att uppfattas som ett problem samt vilka 

föreställningar som finns om problemets orsak. Denna teoridel kommer att användas för att 

diskutera uppsatsens empiriska resultat, hur övervakning problematiseras, vilka 

counterframes läsaren erbjuds och vad detta kan säga om den föreställningsvärld de bygger 

på. Den kommer också att användas för att diskutera vad dessa föreställningar kan komma att 

få för konsekvenser för övervakningspolitiken samt vilka normer som kan ligga till grund för 

varför vissa problem är mer möjliga att formulera än andra. Nedan följer en redogörelse av de 

vanligast förekommande infallsvinklarna till övervakningskritik och dess respektive 

problemformuleringar. Dessa är till för att visa tre möjliga counterframes media skulle kunna 

erbjuda läsaren för att förmedla en nyanserad bild av övervakningens komplexa problematik 

(Greenberg & Hier 2009:464). 

4.2 Tre sätt att problematisera övervakning 

4.2.1 Privatliv och integritet 

Det argumentet både Barnard-Wills och Carlsson menar är det mest frekvent förekommande i 

sammanhang där övervakning kritiseras är att övervakning är skadligt för den personliga 

integriteten (Barnard-Wills 2011:548; Carlsson 2009:153). Detta argument grundar sig i den 

liberala viljan att undvika en omfattande insyn i den del av människors liv som anses vara 

privat. Att människors personuppgifter samlas in och loggas uppfattas som ett övergrepp mot 

människors integritet och möjlighet att ha ett privatliv (Flaherty, 1989:6). Ur detta perspektiv 

finns en oro för vad exempelvis staten kommer att använda dessa uppgifter till och ett vanligt 

förekommande skräckscenario är en totalitär övervakningsstat som den som beskrivs i 

Georges Orwells roman 1984 (Flaherty 1989:6). Professorn i statsvetenskap David Flaherty 

som specieliserat sig på integritet- och informationshanteringsfrågor menar att “[p]eople sense 

that they have lost control over their own privacy in a world dominated by computers, even if 

most of the individuals are yet only vaguely aware of the real cost and implications of 
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dossiers on each of us” (Flaherty 1989:6-7). Enligt Flaherty finns det med andra ord fler faror 

med dagens omfattande datainsamling än vad de flesta människor är medvetna om. 

 

En annan aspekt av detta sätt att formulera övervakningsproblematiken är frågan om huruvida 

den lagliga regleringen av övervakning är tillräcklig. Kritiker menar att de reglerande lagarna1 

är luddigt formulerade och ger utrymme för integritetskränkande överträdelser (Flaherty, 

1989; Klum, 2007). De framhåller, i likhet med de problemformuleringar Barnard-Wills fann 

i Brittisk media, att dessa överträdelser även drabbar personer som inte misstänkts för brott 

och att övervakningen på så vis förlorar sin legitimitet som brottsbekämpande verktyg (Klum, 

2007:73; Barnard-Wills, 2011:558). Denna diskussion har ytterligare aktualiserats efter 

terroristattackerna den 11 september 2001 och NSA-skandalerna. Efter attackerna förändrades 

på många håll inställningen till övervakning och det ansågs av många vara något nödvändigt 

för att förhindra ytterligare terrordåd (Klum, 2007:73). Kritikerna menar här att användningen 

av övervakning i preventiva syften - genom exempelvis telefonavlyssning och 

kameraövervakning - innebär en kraftig inskränkning i den personliga integriteten som är 

problematisk för demokratin (Klum 2007:75). 

4.2.2 Disciplinering 

En annan etablerad infallsvinkel av övervakningskritik, som dock inte återfinns i resultaten av 

den tidigare forskningen kring media, ser disciplinering som det främsta problemet. De som 

förespråkar denna problematisering menar att vetskapen om att vi blir övervakade gör 

människan ofri, att övervakningen skapar en form av självcensur hos människan.  Den norske 

moralfilosofen Harald Ofstad sammanfattar kritiken när han hävdar att “[d]en censurerande 

inställningen kryper in under huden på oss. Upproriska tankar gör oss rädda. Vi håller oss 

borta från politisk verksamhet där vi kan bli registrerade och förlora jobben … Det hela 

fungerar bra, det slutar med att vi är stolta över vår ofrihet” (Ofstad 1978:11). Vetskapen om 

att bli övervakad inger med andra ord en känsla av att behöva uppföra sig på ett speciellt sätt 

vilket får människor att disciplinera sig själva. Den franske filosofen och idéhistorikern 

Michel Foucault skapade den mest använda beskrivningen av den disciplinära makten när han 

myntade uttrycket disciplinär makt. Han använde den brittiska 1800-tals filosofen Jeremy 

Benthams idé om hur det mest effektiva fängelset skulle utformas (Foucault, 2003:201). Idén 

kallas panopticon och beskrivs som en samordning av maktmekanismer. Fängelset är 

                                                
1 Detta regleras exempelvis i Europakonventionen §8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 
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utformat som en cirkelbyggnad med celler där ett högt vakttorn är placerat i mitten av cirkeln. 

Alla celler har fönster som vetter mot tornet och vakten kan därmed alltid se fångarna. 

Foucault förklarar hur denna konstruktion får en självcensurerande effekt på fångarna:  

Därmed uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången ständigt 

medveten om att man kan se honom. Tack vara att han är medveten om det fungerar 

makten automatiskt … Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens 

tvång och låter det spontant gå ut över honom själv; han upptar i sig en maktrelation, 

inom vilken han tar båda rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvande (Foucault, 

2003, pp. 202–203) 

I dagens övervakningskritik används den panoptiska makten som en teoretisk metafor för hur 

kritiker menar att exempelvis kameraövervakning på offentliga platser inskränker på 

människans frihet. Carlsson använder metaforen i sin avhandling Medierad övervakning och 

tar just övervakningskameror som exempel för hur övervakning ”upprättar en 

normaliseringsprocess där människor övervakar och disciplinerar sig själva på grund av att de 

aldrig helt säkert kan veta om de är övervakade eller inte” (Carlsson, 2009:30).  

 

Sammanfattningsvis är kärnan i den panoptiska metaforen att övervakningen blir 

automatiserad då det egentligen inte spelar någon roll om någon faktiskt kollar på filmerna 

från övervakningskameran. Det räcker med vetskapen om att någon skulle kunna titta på 

filmerna för att personen som ser övervakningskameran ska känna sig tvingad att agera på ett 

visst sätt (Carlsson, 2009:30). Övervakning kan i och med detta förstås som ett tekniskt 

hjälpmedel för utövandet av social kontroll. Före denna tekniska utvecklig kunde den sociala 

kontrollen endast ske av fysiska människor som på plats iakttog varandra. I moderna tider har 

den mänskligt utförda sociala kontrollen ersatts av olika sorters övervakningsteknik, teknik 

som således inte är neutral (Björklund & Svenonius, 2013:1; Cohen, 1985).    

4.2.3 Social sortering 

Den tredje vanliga övervakningskritiken är den senaste och kommer från de som menar att 

övervakningen kan få diskriminerande effekter. Sociologen David Lyon menar att 

övervakningsprocesser, genom insamlandet och hanterandet av personlig data, producerar och 

reproducerar sociala kategorier som gynnar vissa medan de försämrar för andra. Denna sorts 

övervakning används enligt Lyon för att styra populationer, öka vissa gruppers 

livsmöjligheter och försämra andras (Lyon, 2001:4). Denna typ av problemformulering 

återfinns i Carlssons studie där resultatet visar att övervakningsbilder av muslimer felaktigt 
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sorterats som bilder av terrorister, något som i förlängningen påverkar bilden av muslimer 

negativt (Carlsson, 2009:153). Hur stor påverkan övervakningens datainsamling har är 

fortfarande svårt att avgöra. Dock menar Lyon att dessa otaliga databaser med biografiska 

profiler, populationsdata och personliga uppgifter utan tvekan har avgörande effekter på 

människors livschanser (Lyon 2001:10). Exempelvis menar han att uppgifterna används för 

att avgöra om personer har rätt till bidrag och vilken typ av reklam de ska få hem i brevlådan: 

This last factor also encourages the proliferation of categories and modes of classification 

that turn surveillance into a central means of social ordering. This electronic environment 

automates processes of selection, of inclusion and exclusion, thus turning it into an 

agency of social sorting. Ensuring that people receive the right benefits and other the 

appropriate advertising materials is one result. Reinforcing stereotypes, discrimination 

and social difference is the other (Lyon, 2001:47). 

Lyon menar att i och med detta blir övervakning ett medel för att skapa kunskap. Kunskap 

som sedan används för att bedöma en befolkning med exempelvis inkomst, etnicitet, kön eller 

religion som basis (Lyon 2001:10). Sammanfattningsvis ligger faran, enligt Lyon, i att det 

automatiserade insamlandet av uppgifter sedan sorteras in i kategorier som till stor del bygger 

på (och reproducerar) stereotyper och fördomar om exempelvis etnicitet, kön och klass (Lyon, 

2003:2).   

 

Dessa tre exempel visar typiska problemformuleringar som ofta ställs emot övervakning som 

effektivitetshöjande åtgärd. De två senare infallsvinklarna visar hur kritiken utvidgats bortom 

dikotomin integritet – övervakning till att också inkludera kritik av övervakningens 

disciplinerande och diskriminerande effekter. Tillsammans kan dessa exempel utgöra tre 

möjliga counterframes i problematiseringar av övervakning. 
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5 Metod 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod samt mitt tillvägagångssätt. Inledningsvis ges 

en kort beskrivning av uppsatsens design följt av en beskrivning av analysmetoden samt en 

kort redogörelse för varför jag valt just denna metod och hur jag förhåller mig till eventuella 

nackdelar med metoden. Därefter följer ett följer ett avsnitt om valet av material. Där ingår 

dels en redogörelse av varför jag valt just dessa två övervakningsdebatter och dels en 

beskrivning av valet av datainsamling. Avsnittet avslutas med en redogörelse av antalet 

artiklar materialet består av. I det sista avsnittet beskriver jag mitt tillvägagångssätt under 

analysen av materialet, kodningsinstruktionerna samt hur de olika koderna skapats och 

redovisas. I detta avsnitt förs också en validitets- och reliabilitetsdiskussion.  

5.1 Forskningsdesign 
Med forskningsdesign avses de metodologiska val som gjorts och som i sin tur får effekter på 

vilka resultat som kan uppnås (Esaiasson et al., 2012:88). Jag har valt att använda en 

kvalitativ innehållsanalys för att analysera materialet. Huvuduppgiften i innehållsanalysen kan 

beskrivas som att identifiera de substantiella uttalanden som verkligen säger någonting 

(Kohlbacher, 2006:8). Innehållsanalys syftar traditionellt på den analysmetod där innehållet i 

materialet kvantifieras men kan även “inkludera varje analys som syftar till att på ett 

systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (Bergström & Boréus, 2012:50). Materialet kan 

fortfarande kvantifieras utifrån en teori i en kvalitativ innehållsanalys, dock görs en mer 

komplicerad tolkning av innehållet i texterna (Bergström & Boréus 2012:50; Kohlbacher 

2006:11).  Den kvalitativa innehållsanalysen används för att belysa olika möjliga tolkningarna 

av betydelsen i en text (Kohlbacher 2006:8). Det är med andra ord en metod som kombinerar 

öppenhet med teoretiskt informerad undersökning. Jag valde denna metod då mitt syfte är 

filtrera ut en struktur ur ett stort material genom att göra en mer ingående läsning av 

materialet för att kvantifiera förekomsten av ett förutbestämt observationsobjekt 

(problematiseringar).  

 

En ytterligare anledning till valet av metod var att jag syftade till att distansera mig från ett så 

vardagligt fenomen som nyhetsrapportering för att kunna betrakta det med kritiska ögon 

(Alvesson et al., 2000:197; Foucault, 2002:456). Fördelen med en innehållsanalys menar jag 

ur detta avseende är att metoden är relativt mekaniskt och konkret utformad. Att 

kodningsarbetet har tydliga instruktioner och ramar menar jag underlättar för forskaren att 
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betrakta materialet som ett textcorpus tagen ur sitt sammanhang. För mig var syftet med att 

kvantifiera problematiseringar i materialet ett sätt att distansera mig från det faktum att vissa 

problemformuleringar tycktes mig självklara redan innan arbetet startade. Innehållsanalysens 

kvantifierande inslag förhindrade mig då att förbise något på grund av mina förutfattade 

meningar om materialet. Valet av analysmetod präglades sammanfattningsvis av en ambition 

att skapa distans till det vardagliga för att på så sätt kunna belysa och problematisera 

förhållanden som annars riskerar att förbli ouppmärksammade då de tas för givet och 

betraktas som naturliga (Foucault, 2002:456). Nackdelen med den kvalitativa analysmetoden 

kan anses vara att undersökningen blir hämmad av de färdiga kategorierna (Kohlbacher 

2006:19). Dock menar jag att detta inte är ett stort hinder i denna undersökning då de 

förutbestämda kategorierna är breda och inkluderande i sin utformning.  

5.2 Material 
Av de medialt uppmärksammade övervakningsdebatterna i Sverige valde jag de om FRA-

lagen och ”romregistret” eftersom att jag menar att de utgör två fall som tillsammans kan ge 

en bred bild av hur övervakningsproblem formuleras i media. De inkluderar både riktad och 

generell övervakning, olika utövare av övervakningen, den ena är ett avslöjande medan den 

andra är en debatt om ett lagförslag och de är från olika år. Det som de har gemensamt är att 

de båda handlar om övervakning och utifrån uppsatsens syfte, att undersöka hur media 

problematiserar övervakning, ser jag olikheterna som något som ger analysen bredd.  

 

Valet av material i denna uppsats följer Carlssons avhandling och innehåller därför material 

från samma svenska dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen. Valet att använda samma tidningar gjordes dels för att öka tillförandet av ny 

kunskap till området och dels för att dessa tidningar har en relativt stor spridning, både 

gällande upplagor, geografi och att de tillhör olika genrer som dags- och kvällspress (Carlsson 

2012:24). Tidningarna skiljer sig också ideologiskt, det är två liberala, en socialdemokratisk 

och en konservativ. Dock är detta enbart relevant ur den synvinkeln att det ger ett brett 

material med möjligheten att spegla en generell uppfattning. Jag har valt att följa Carlssons 

studie även i den mån att jag inte har någon ambition att jämföra tidningarna med varandra, 

vare sig det gäller genre eller ideologisk hållning (Carlsson 2012:25). Istället har jag valt att 

betrakta materialet som en textcorpus där alla artiklar slås ihop och ses som en enda text. För 

att inhämta materialet har jag använt mig av den webbaserade databasen Retriever 

(http://www.retriever-info.com).  
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För att göra ett urval av artiklar gjordes först en överblickssökning på de tre debatternas 

respektive tema (FRA, Rom* and Regist*) för att urskilja tidpunkterna för debatterna. Sedan 

kartlades när debatten startade, baserat på när antalet artiklar steg. Detta var mer tydligt i fallet 

med skånepolisens etniska register då denna debatt baserades på ett avslöjande om registrets 

existens och hade därför en tydlig början. I fallet med FRA-debatten gick dock att urskilja en 

relativt tydlig start på debatterna då antalet artiklar steg kraftigt från en dag till en annan.  

 

Därefter begränsades urvalet ytterligare genom att en tidsperiod på en vecka valdes inom 

vilken artiklarna rörande ämnet hämtades2. Sammanlagt hämtades 175 artiklar om polisens 

etniskt baserade register varav 31 artiklar sorterades bort då de antingen inte berörde ämnet 

alls eller bestod av förstasidesnotiser som talade om vad som kommer att komma senare i 

tidningen. Det lämnade ett material bestående av 144 artiklar. Materialet om FRA-lagen 

bestod av 166 artiklar där 14 sorterades bort av samma anledning vilket lämnade ett material 

bestående av 152 artiklar. Detta innebär att materialen för de två debatterna utgjordes av ett 

relativt lika antal artiklar. 

5.3 Operationalisering 
Denna uppsats präglas, till skillnad från traditionell innehållsanalys, av både induktiva och 

deduktiva inslag (Kohlbacher, 2006). Jag började med att läsa en tredjedel av materialet i de 

två debatterna för att få en översiktlig bild av texternas kontext. Materialet matades sedan in i 

textanalysprogrammet Nvivo. Därefter operationaliserade jag uppsatsens frågeställningar, 

baserat på teorin och den tidigare forskningen, genom att skapa två huvudkategorier (se bilaga 

1&2). Den första kategorin: Problemformuleringar skapades för att kunna koda förekomsten 

av olika problematiseringar av övervakning. Frågan som användes för att söka efter 

förekomster av temat i materialet var “Vad är det som uttrycks som orsaken till att 

övervakning beskrivs som problematiskt i detta sammanhang?”3. Den andra kategorin 

Talande subjekt skapades för att kunna koda de personer som direkt citerades i texterna och 

på så sätt fungerar som källor till problemformuleringarna.  

                                                
2 Valet att begränsa inhämtningsperioden till en vecka syftade till att skapa en hanterbar mängd material och 
samtidigt avgränsa perioden till den första tiden av debatten. Detta val gjordes utifrån antagandet att det är under 
den första tiden av debatten de mest inflytelserika problemformuleringarna görs som sedan påverkar den 
fortsatta riktningen av diskussionen. 
3 Vissa avgränsningar gjordes för kodningsinstruktionerna då jag valde att enbart ta med de 
problemformuleringar som antingen uttrycktes av ett citerat subjekt eller som uttrycktes explicit i en text av 
journalister arbetandes på tidningen.  
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5.4 Tillvägagångssätt 

De två debatterna kodades sedan separat för att kunna belysa eventuella skillnader. Under 

kodningen skapades underkategorier till de två huvudkoderna. I koden Problemformuleringar 

skapades de tre teoretiska koderna Privatliv och integritet, disciplin och social kontroll. Dessa 

koder utgör grunden för uppsatsens deduktiva analysarbete medan de resterande koderna 

skapades induktivt beroende på vilka olika typer av problemformuleringar eller talande 

subjekt som påträffades i materialet. Efter hand skapades ett antal underkategorier till de olika 

kodningarna. De induktiva koderna skiljde sig något mellan de olika debatterna. För att belysa 

dessa skillnader skapades diagram där de respektive materialens kodningar redovisas. 

Diagrammen innehåller samtliga kategorier på den första nivån från båda materialen vilket 

gör att skillnaderna mellan materialen blir tydliga. Diagrammen är inte skapade för att antalet 

kodningar i de olika kategorierna ska säga någonting om materialet i sig, utan för att visa 

fördelningen mellan materialen4. I denna innehållsanalys är det de två olika debatterna som 

utgör analysenheterna och problemformuleringarna som utgör observationerna. Detta innebär 

att det som kvantifierats i analysen är hela meningar där en problematisering görs, inte 

enskilda ord. En avgränsning som gjordes för att förenkla inplaceringen i 

kodningskategorierna, och därmed öka reliabiliteten, då problemformuleringarna är kodade 

utifrån vad som uttrycks som uttrycks explicit (Bergström & Boreús 2013:82). Detta gjordes 

för att minimera risken för allt för tolkningskrävande kodning och därmed öka reliabiliteten. 

Effekten av detta blev att många underkategorier skapades då jag ansåg att detta var mer 

transparent än att tolka materialet och frångå det som uttrycks explicit.  Det bör tilläggas att 

endast de problemformuleringar som var direkt kopplade till övervakningen inkluderades, 

därmed uteslöts vidare samhällsproblem eller historiska problem. Det faktum att dessa 

begränsningar och kategoriseringar trots allt kräver en viss tolkningsprocess gör att validiteten 

försvagas (Bergström & Boreús 2013:82). För att förebygga detta problem sågs materialet 

över ytterligare en gång efter kodningen. De kodade styckena i materialet var då utmarkerade 

så att jag lätt kunde upptäcka om jag missat att koda någonting eller kodat fel.  

 

Sammanfattningsvis menar jag att den kvalitativa delen av analysen innebär att materialet till 

viss del omskapas i och med den tematisering och kategorisering som görs. Det innebär att 

vissa delar av materialet lyfts fram och placeras i en specifik kontext medan andra delar ges 

                                                
4 För att se den fullständiga kodningslistan med alla induktiva underkategorier se bilaga 1&2 
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mindre utrymme eller helt utesluts. Detta innebär att uppsatsen endast erbjuder en möjlig 

tolkning och läsning av materialet samt att jag inte gör anspråk på att analysen ska presentera 

en absolut sanning om materialet eller forskningsproblemet. Dock menar jag att detta inte 

utesluter att generaliserbara slutsatser kan dras av analysen som sedan kan ”testas” i framtida 

forskning5.  

                                                
5 Detta sätt att se på min uppsats och dess kunskapsproduktion är till stor del inspirerat av Eric Carlssons 
avhandling Medierad övervakning - en studie av övervakningens betydelse i svensk dagspress (Carlsson, 2009). 
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6 Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska analysen. Resultatet från debatterna 

redovisas och analyseras var för sig. Varje avsnitt inleds med två diagram som visar antalet 

kodningar i kategorierna Problemformuleringar och Talande subjekt. Dessa diagram är till för 

att ge en översiktlig uppfattning av fördelningen mellan kodningarna för respektive material. 

Dock är diagrammen skapade efter den grövsta kategoriseringen och säger följaktligen 

ingenting om vilka underkategorier som skapats eller hur innehållet i dessa ser ut (se bilaga 

1&2). Därför följs diagrammen av en mer ingående beskrivning av specifika delar av 

innehållet. Först besvaras frågeställningen huruvida medias problemformuleringar ryms inom 

ramen för någon av de tre teoretiskt grundläggande infallsvinklarna inom övervakningskritik. 

Därefter presenteras eventuella andra utmärkande problemformuleringar som inte faller inom 

någon av dessa ramar. Frågeställningen gällande vilka som får utrymme att problematisera 

övervakningen besvaras löpande i analysen i samband med att problemformuleringarna 

redovisas. Genom analysen görs kopplingar till tidigare forskningen på området och 

eventuella likheter eller avvikelser i resultat uppmärksammas. Uppsatsens övergripande syfte, 

att undersöka vilka föreställningar media tillgängliggör för läsaren, besvaras dels genom 

redovisningen av kodningen för Problemformuleringar och Talande subjekt och dels mer 

direkt genom löpande analys av resultatets innebörd. Analysen avslutas med en reflektion 

över eventuella likheter och skillnader mellan medias infallsvinklar till de olika materialen 

och vad dessa kan få för konsekvenser. 

6.1 Debatten om FRA-lagen 

De lagändringar, senare allmänt kända som FRA-lagen, som Riksdagen antog den 18 juni 

2008 som gav Försvarets Radioanstalt befogenheter att ta del av kommunikation som passerar 

Sveriges gränser via kabel. I och med att lagen trädde i kraft 1 januari 2009 innebar 

lagändringarna att FRA har möjlighet att övervaka både telefon- och internettrafik, någonting 

som brukar kallas signalspaning. Enligt Hans Rosén på Dagens Nyheter innebär förändringen 

att ”[u]nderrättelseverksamheten breddas från en inriktning mot militära hot till yttre hot i 

vidare mening, där även terrorism, skydd av svensk trupp i utlandet, spridning av 

massförstörelsevapen, hot mot den tekniska infrastrukturen med mera ingår” (Dagens 

Nyheter, 2009-08-24, Rosén). 
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Diagram 1. FRA-lagen 

      

Diagram över antalet kodningar för materialet om FRA-lagen i kategorierna Problemformuleringar (till vänster) 

och Talande subjekt (till höger). Det totala antalet kodningar redovisas i stapeln Totalt i respektive kategori. 

I materialet om FRA-lagen förekommer två av de teoretiska problemformuleringarna: 

Privatliv och integritet samt Disciplinering. Av dessa är problemformuleringar om privatliv 

och integritet den största kategorin med 128 kodningar medan disciplinering endast kodats en 

gång. Kategorin privatliv och integritet rymmer i detta fall en rad olika uttalanden som 

exempelvis Svenska Dagbladets ledare ”Lämna våra privatliv i fred” där Anders Linder 

menar att:  

”Ingen har rent mjöl i påsen, om man tänker det minsta längre än till rena olagligheter. 

Alla vill hålla delar av sitt privatliv privat. Annars är man exhibitionist, korttänkt eller 

alldeles i avsaknad av fantasi. Lex Orwell öppnar ett fönster in till våra privatliv” 

(Svenska Dagbladet, 2008-06-15, Linder A.).  

Utöver formuleringar som direkt rör privatliv eller integritet ingår också formuleringar om 

massavlyssning, övervakningssamhälle, missbruk av övervakningen, anonymitet, 

rättssäkerhet, frihet, spioneri och kontroll (se bilaga 1). Följaktligen innefattar kategorin alla 

de olika argumenten från den teoretiska problemformuleringen (Flaherty, 1989:6). Innehållet i 

underkoderna består även det av stora variationer. Problemformuleringarna i underkoderna tar 

exempelvis upp medlarfrihet, källskydd, brevhemlighet och konsumentintegritet. Ett exempel 

på detta är följande uppmaning från Dagens Nyheter: ”Glöm allt du lärt dig om integritet, 
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medlarfrihet och källskydd – eller ring och väck din riksdagsman. Det går än så längre att 

göra fullt ostraffat” (Dagens Nyheter, 2008-06-14, Linder). Koden Disciplinering innehåller 

ett uttalande av skribenten Oscar Swartz som går helt i linje med den panoptiska 

övervakningskritiken då han menar att:  

”På lång sikt leder en FRA-lag till att man underminerar demokratins grundvalar. Dagen 

efter kommer man inte märka något, men när folk vet att de är ständigt övervakade får vi 

en mer vingklippt debatt med medveten eller omedveten självcensur” (Dagens Nyheter, 

2008-06-19).  

I materialet påträffades ingen problemformulering som fokuserade på eventuella 

diskriminerande följder av övervakningen varpå koden om social sortering innehåller noll 

kodningar. 

 

På en övergripande nivå går det att konstatera att den ensidighet som Greenberg och Hier 

menar ofta präglar medias rapportering om övervakning delvis stämmer även för detta 

material då hela 67 procent av problemformuleringarna rör privatliv- eller integritetsfrågor. 

Detta skulle, om en följer Greenberg och Hiers kritik, innebära att media underlåter att ta sitt 

ansvar att förmedla en nyanserad bild av de potentiella problem som kan följa av ökad 

övervakning (Greenberg & Hier, 2009:461). En mer detaljerad analys visar å andra sidan att 

det ges en mycket nyanserad bild av de olika områden som upplevs komma att påverkas av 

lagförändringen. I och med den stora variationen av infallsvinklar, förses läsaren med en 

mängd möjligheter att relatera till problemformuleringen. Detta är någonting som Lyon 

behandlar i argumentet om att ju mer begripligt ett problem formuleras desto lättare blir det 

för läsaren att relatera och acceptera problemformuleringen (Lyon, 2003:3). Mörkenstam 

menar i likhet med Lyon att problemen måste förklaras på ett sätt så att läsaren förstår 

(Mörkenstam, 1999:57). Denna effekt anser jag förstärks ytterligare då ett flertal av 

formuleringarna har ett direkt tilltal till läsaren och innehåller vardagliga exempel:  

”Det betyder att staten från 1 januari nästa år har rätt att spionera på: - kärleksmejlet du 

skickade till din käresta på lunchrasten. – det känsliga telefonsamtalet du ringde till din 

läkare. – din åsikt om regeringen som du mejlade till din kompis. – och allt annat som du 

säger via mejl, fax eller telefon” (Expressen, 2008-06-14, Baas).  

Exemplet med kärleksmejl är något som förekommer ett flertal gånger genom materialet. 
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Majoriteten av problemformuleringarna (både bland de teoretiska och de empiriska) är 

formulerade av journalisterna själva och inte av personer citerade i texten. Endast 35 problem 

av 191, formuleras således av ett talande subjekt (se diagram 1). En liten del av dessa 191 

problemformuleringar är insändare där privatpersoners åsikter publicerats. Den största delen 

problemformuleringar utan talande subjekt återfinns dock på nyhets- och ledarsidor och är 

utspridda i alla de olika koderna. Exempelvis förekommer detta i koden Lag där Svenska 

Dagbladets ledare skriver: ”Möjligheten finns givetvis att de tycker att det inte finns några 

problem med att det grundlagsfästa skyddet om brevhemlighet upphävs och det till råga på 

allt genom en uselt skriven lag” (Svenska Dagbladet, 2008-06-14, Gür). Detta återfinns även i 

koden Politiskt arbete där Expressen skriver:  

”Men nu – när svenskarna är upptagna med att följa Zlatan och de andra i 

fotbollslandslagets EM-äventyr – ska spionlagen klubbas igenom. Drivande på ja-sidan 

är partiledarna i regeringen Reinfeldt och de få borgerliga riksdagsledamöterna som 

vågat kritisera lagen böjer sig en efter en för partipiskan” (Expressen, 2008-06-14, 

Baas).  

I samma kod skriver även Dagens Nyheter på sin ledarsida att:  

”Man behöver inte vara paranoid och inte ha särskilt livlig fantasi för att se hur denna 

statliga informationsmakt kan missbrukas. Källskydd, brevhemlighet och andra 

självklarheter försvinner med ett knapptryck” (Dagens Nyheter, 2008-06-15, Ledare)  

Ytterligare problemformuleringar görs av flera olika journalister som bland annat menar att 

parlamentarikerna borde ta sitt förnuft till fånga och stoppa det integritetsingrepp som de 

anser att FRA-lagen innebär och att förslaget förtjänar att avhyvlas (Dagens Nyheter, 2008-

05-15, Ledare; Svenska Dagbladet, 2008-06-17, Krassén). På en övergripande nivå kan det 

Greenberg och Hier pekar på, vad gäller det faktum att beroende av vilka källor som får 

komma till tals i media påverkas läsarens uppfattning, appliceras även här (Greenberg & Hier, 

2009:476). Det faktum att tidningarna väljer att inte enbart intervjua exempelvis experter för 

att bygga sina problemformuleringar utan istället väljer att låta hela tidningen stå för 

infallsvinkeln, på exempelvis en ledarsida, menar jag kan påverka läsarens uppfattning. Detta 

då det kan ge läsaren en bild av att infallsvinkeln är så pass självklar att inget expertutlåtande 

behövs för att styrka den samt att det förmedlar en bild av att hela tidningens redaktion är 

överens om vad problemet anses vara vilket kan ge problemformuleringen extra trovärdighet. 

Jag menar även, genom en mer detaljerad analys ljuset av Lyons argument om att ju mer 

begripligt och påtagligt ett problem framställs desto svårare blir det för läsaren att inte 

uppleva det som verkligt och viktigt, att sättet media skriver om FRA-lagen är 
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anmärkningsvärt. Problemformuleringarna om att övervakning kränker privatlivet och den 

personliga integriteten är formulerade på ett sätt som inkluderar läsaren och syftar till att inge 

en känsla av att problematiken drabbar läsaren direkt. Genomgående används pronomen 

”dina” och ”vårat” samtidigt som läsaren tilltalas direkt i exempel om hur lagen förväntas 

påverka hens liv. Det mest talande exemplet på detta är det faktum att det vardagliga och 

påtagliga exemplet ”staten kommer att läsa dina kärleksmejl” är så pass frekvent 

förekommande i materialet. Även det faktum att dessa problemformuleringar uttrycks av 

journalisterna själva förstärker bilden av att uppfattningen är allmängiltig och att problemet 

berör alla på samma sätt. 

 

Av de subjekt som tillfrågas återfinns ändå en del experter och akademiker, alla inriktade på 

säkerhets- och underrättelsefrågor. Ett exempel är Wilhelm Agrell, professor i 

underrättelseanalys, som med en tydlig ”expertton” konstaterar: ”Signalspaningen har varit 

helt avgörande för det svenska underrättelsearbetet. Men det vi ser nu är ett skifte från att 

spana på kommunikation från militära enheter till någonting mycket mer diffust” (Svenska 

Dagbladet, 2008-06-16, el Mahdi). Ytterligare exempel är Joakim von Braun, 

säkerhetsrådgivare och expert på underrättelsefrågor på internet som säger: ”Det är helt 

förkastligt att spana på en massa oskyldiga svenskar, och inte särskilt effektivt. Det är skitdyrt 

och oerhört personalkrävande” (Aftonbladet, 2008-06-16, Kudinoff.). I likhet med de 

politiker som får utrymme att argumentera för ökat övervakning i Carlssons studie, ger de 

tillfrågades position här deras uttalanden tyngd i nyhetssammanhang. Något om enligt 

Carlsson möjliggör att perspektivet normaliseras (Carlsson, 2009:149). De aktivister som 

blivit tillfrågade finns även de inom privatliv- och integritetskategorin. De flesta kommer från 

Nätverket Stoppa FRA-lagen, som medlemmen Anna Petterson som får frågan var hennes 

engagemang kommer från och svarar: ”Min drivande kraft är nog mina barn. Vilket samhälle 

ska de få i arv? Det är en antidemokratisk lag som ger möjlighet till en odemokratisk 

utveckling. Det tycker jag inte lagar ska göra” (Svenska Dagbladet, 2008-06-16, Sidenbladh).  

 

Ett antal politiker är även tillfrågade om vad de tycker om lagförslaget eller hur de tänker 

rösta i omröstningen. Samtliga politiker är medlemmar i något av de borgerliga partierna 

vilket var de partierna vars röster hade en avgörande roll i omröstningen av förslaget. Ett 

exempel är Linda Nordlund från Liberala ungdomsförbundet som startat en protest mot 

lagförslaget på internet och säger: ”Vi är människor som är rädda om vår integritet” (Dagens 
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Nyheter, 2008-06-18). De andra tillfrågade politikerna sitter i konstitutions-, arbetsmarknads-, 

utbildnings- och försvarsutskottet. Ett exempel på en politiker som ofta tillfrågats är 

folkpartisten Birgitta Ohlsson som säger att: ”Det är känt att jag är mycket skeptisk mot 

förslaget. Det innebär ett mycket stort ingrepp mot den personliga integriteten” (Dagens 

Nyheter, 2008-06-16, Hellberg). Övriga tillfrågade politiker är alla överens om att lagen 

innebär ett ingrepp i den personliga integriteten, det är istället en fråga om huruvida det är ett 

nödvändigt ont. Exempelvis säger Anna Bergkvist, konstitutionsutskottet: ”Nackdelen är att 

den personliga integriteten får stå tillbaka” och Tomas Tobé som menar att: ”Vi får en 

effektiv och lagreglerad underrättelseverksamhet. På minussidan innebär det 

integritetskränkning. Men tidigare var verksamheten helt oreglerad, nu får vi en årlig 

utvärdering” (Dagens Nyheter, 2008-06-15, Enkät).  

 

Det faktum att alla tillfrågade är överens om att lagförändringarna innebär en kränkning av 

den personliga integriteten samt att en så stor del av uttalandena görs av journalisterna själva 

avslöjar en föreställningsvärld där det råder enlighet om en rad olika saker (Mörkenstam, 

1999:58). Dels visar detta, enligt mig, på att innebörden av begreppet den personliga 

integriteten och vad som utgör en kränkning av den är, för att använda Carlssons terminologi, 

så pass normaliserat att media inte anser att det är en åsikt som behöver rättfärdigas (Carlsson, 

2009:149). Normaliseringen bibehålls vidare genom att ståndpunkten inte ges utrymme att 

problematiseras, genom att exempelvis lyfta upp andra perspektiv på frågan. Dels visar de 

många exemplen på hur staten i och med lagförslaget kommer kunna ”läsa dina kärleksmejl” 

på en föreställning om att det inte går att lita på den svenska statens intentioner med 

övervakningen. Något som ytterligare pekar på detta är den stora del av materialet består av 

uttalanden jag valt att koda som Tips till läsaren. Dessa uttalanden är inte direkta 

problemformuleringar men då de förekommer frekvent i materialet och det går att förutsätta 

att de som skrivit dem inte uppfattar lagförslaget som någonting positivt, menar jag att de 

ändå är relevanta för undersökningen. Innehållet i koden utgörs av en rad olika tips till läsaren 

hur hen på bästa sätt ska kunna ”gå runt” den nya lagen. Exempelvis skriver Lars Linder för 

Dagens Nyheter:  

”Det kan hjälpa om du sett många konspiratoriska thrillerfilmer, för det är på den nivån 

man måste röra sig här. Tillexempel genom att skaffa sig ett kontantkort och stoppa in i 

en mobiltelefon som inte kan knytas till dig – med andra ord bör den ha köpts kontant och 
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inte med kort, och självklart i en butik utan kameraövervakning” (Dagens Nyheter, 2008-

06-14, Linder).  

David Baas skriver i Expressen: ”Snart får staten rätt att läsa dina privata kärleksmejl och 

lyssna på dina känsligaste telefonsamtal. Nästa vecka röstar riksdagen igenom den hårt 

kritiserade spionlagen – men redan nu lär Expressen ut knepen om hur du smiter undan 

statens övervakning” och fortsätter med att tipsa om exempelvis hur läsaren kan kryptera sina 

mejl (Expressen, 2008-06-14, Baas).  

 

Sammanfattningsvis visar materialet på en uppfattning om att FRA-lagen i första hand 

innebär en kränkning av den personliga integriteten generellt. Det visar även att den främsta 

anledningen till kränkningen är, precis som i Barnard-Wills undersökning, att 

massövervakningen inte gör skillnad på de som är ”passade” att övervaka och de som inte är 

det (Barnard-Wills, 2011:548). De många tips för att undkomma statens övervakning visar på 

att föreställningen om att det är rimligt att ifrågasätta statens intentioner med övervakningen 

även den är, eller håller på att bli, normaliserad. Det är utanför den här uppsatsens fokus att 

avgöra huruvida detta är ett uttryck för hur en uppfattning kan normaliseras genom hur media 

väljer att problematisera en fråga, eller om det istället borde ses som ett avtryck av samhällets 

rådande föreställningsvärld. Oavsett svaret menar jag dock att det är rimligt att tolka detta 

som ett uttryck för hur media kan reproducera rådande uppfattningar och föreställningar 

(Carlsson, 2009:13).  
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6.2 ”Romregistret” 

Den 23 september 2013 avslöjar Niklas Orrenius på Dagens Nyheter att svensk polis upprättat 

ett olagligt register och döpt det till ”Kringresande”. I registret återfinns över 4000 personer 

polisen valt att kategorisera som romer eller närstående till romer. Enligt polisdatalagen får 

endast personuppgifter om personer kopplade till brottslighet och är relevanta för 

brottsutredning registreras (SFS 2010:361). Flera personer som registrerats är avlidna och en 

fjärdedel är barn. Detta ger upphov till en omfattande debatt. 

Diagram 2. ”Romregistret” 

       

Diagram över antalet kodningar för materialet om polisens etniskt baserade register i kategorierna 

Problemformuleringar (till vänster) och Talande subjekt (till höger). Det totala antalet kodningar redovisas i 

stapeln Totalt i respektive kategori. 

I materialet om polisens etniskt baserade register finns två av de teoretiska 

problemformuleringarna: privatliv och integritet samt social sortering. I de 

problemformuleringar som sorterats in i kategorin privatliv och integritet förekommer 15 

kodningar där fyra stycken direkt nämner ordet integritet. Det uttrycks inte explicit att någon 

anser att problemet ligger i att registret är en kränkning av den personliga integriteten, istället 

formuleras problemet på ett mer indirekt sätt. Exempel på detta är när grundlagsexperten 

Johan Hirschfeldt konstaterar: ”Myndigheter ska ha stöd i lag för vad de gör, det står i 

grundlagens första paragraf. I regeringsformen finns även skydd för personlig integritet och 

mot diskriminering” (Dagens Nyheter, 2013-09-23, Orrenius) och när ledaren i Dagens 
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Nyheter skriver: ”Skånepolisens omfattande registrering av romer avslöjar en riskfull 

inställning till den personliga integriteten” (Dagens Nyheter, 2013-09-26, Ledare). Det 

material som kodats i kategorin social sortering består av tre konstateranden som menar att 

polisen sorterat, inventerat eller brännmärkt romerna samt två citat från privatpersoner där en 

rädsla för vad registret ska användas till uttryckt: ”Först sorterar myndigheterna oss. Sen 

registrerar de oss. Vad är nästa steg? Ska vi utrotas?” (Dagens Nyheter, 2013-09-24, 

Orrenius).  

 

Det finns 214 kodade problemformuleringar i materialet varav 92 är formulerade av ett 

talande subjekt. Det betyder att 42 procent av problemformuleringarna återfinns i direkta citat 

medan resten uttrycks direkt i texten av journalister eller i insändare. Detta innebär en stor 

skillnad mellan materialen då endast 18 procent av problemformuleringarna om FRA-lagen 

uttrycktes av talande subjekt och resten formulerades av journalister. Ytterligare en skillnad 

mellan materialen är att det faktum att integritetsaspekten av övervakning i detta fall inte 

uttrycks med samma självklarhet som i materialet om FRA-lagen. Den enighet bland de 

tillfrågade om att lagförslagen utgjorde en kränkning av den personliga integriteten återfinns 

inte i detta material. Detta följer Carlssons argument om att övervakning som riktar sig mot 

allmänheten upplevs som ett hot mot den personliga integriteten medan när problemet drabbar 

grupper av personer formuleras problemet som något som rör asymmetriska maktordningar, 

inte den personliga integriteten (Carlsson, 2009:153). Materialet om polisens registrering rör 

övervakning som riktats mot en specifik grupp i samhället och kränkningen av den personliga 

integriteten är knappt en del av problemformuleringarna utan rapporteringen fokuserar istället 

på hur majoritetssamhället diskriminerat en minoritetsgrupp.  

 

Denna likhet med Carlssons resultat tydliggörs ytterligare i det faktum att en av de två största 

koderna i materialet utgörs av koden Diskriminering som består av 54 kodningar (Carlsson, 

2009:153). Koden inkluderar formuleringar som menar att problemet ligger i att registret är 

diskriminerande, rasistiskt eller felriktat. När problemformuleringen består av att registret är 

felriktat finns två olika argument. Hur problematiseringen ser ut är tills stor del beroende på 

vilket subjekt som formulerar den. Dels uttrycks att många är ostraffade, där bland flera barn. 

De flesta av de talande subjekt som media ger utrymme att uttrycka denna 

problemformulering är privatpersoner som själva finns med i registret som exempelvis Ivan 

Nikolizsson som säger: ”Hade vi varit kriminella människor hade jag kanske förstått. Men 
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jag har aldrig stulit så mycket som en spik” (Dagens Nyheter, 2013-09-24, Orrenius) eller 

Soraya Post som säger: ”Jag är helt ostraffad och har till och med föreläst för polisen om 

mänskliga rättigheter” (Aftonbladet, 2013-09-24, Wallroth) Dels återkommer flera gånger 

argumentet att de som polisen registrerat är “vanliga”. Dessa formuleringar uttrycks enbart av 

journalister. Exempelvis säger journalisten Niklas Orrenius: “I registret finns musiker, 

fritidspolitiker, författare, debattörer och massor av vanliga familjer” och senare även: ”Och 

massor av helt vanliga familjer med romska rötter, som familjen Håkansson i Skarpnäck som 

intervjuas på nästa uppslag”(Dagens Nyheter, 2013-09-23, Orrenius).  

 

Detta går att härleda till Barnard-Wills slutsats om att inställningen till övervakning är 

beroende på om den är riktad eller inte (Barnard-Wills, 2011:557). Dock upplevs inte 

övervakningen i detta fall som positiv, trots att den är riktad, vilket å ena sidan skulle kunna 

tala emot Barnard-Wills slutsats. Å andra sidan menar jag att detta fall istället skulle kunna 

ses som ett exempel på att det är just så, att när övervakningen är riktad mot en specifik grupp 

(i det här fallet romer) räcker det inte med konstaterandet att övervakningen är olaglig för att 

den ska upplevas som någonting negativt. Detta menar jag, i enlighet med Barnard-Wills, 

beror på att det finns en djup konstruerad uppdelning mellan ett ”Vi” och ”Dem”. 

Övervakning upplevs då som negativ för att den inte upprätthåller skillnaden mellan dessa 

kategorier (Barnard-Wills, 2011:558). Detta skulle i så fall utgöra en möjlig förklaring till 

varför journalisterna inte verkar tycka att det räcker med det faktum att ett etniskt baserat 

polisregister är olagligt för att övervakningen ska upplevas som negativ, utan även väljer att 

lägga så stor vikt vid att övertyga läsaren om att gruppen är ”helt vanlig”. Det skulle med 

andra ord kunna ses som ett uttryck för att journalisterna förväntar sig att läsaren har en 

föreställning om att romer avviker från den konstruerade gemenskapen. Med den 

föreställningen skulle polisens registrering inte utgöra ett hot mot uppdelningen av ett ”Vi” 

och ett ”Dem” utan snarare förstärka den, i det här fallet rasistiska, konstruktionen. Medias 

agerande kan således tolkas som ett erkännande av den föreställningen och utryck för 

uppfattningen att läsarna därför behöver övertygas om att romer, i och med sin ”vanlighet” 

visst kan ingå i gemenskapen.  

 

Något som ytterligare kan ge en bild av vilka föreställningar som media både producerar och 

reproducerar är på vilket sätt olika subjekt problematiserar övervakning. När 

problemformuleringarna består av att registret är rasistiskt eller diskriminerande finns en 
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märkbar skillnad i hur olika tillfrågade subjekt formulerar problemen. När privatpersoner eller 

personer som aktivt arbetar för romers rättigheter uttalar sig formuleras problemet som att 

registret är rasistiskt eller är diskriminerande. Exempel på detta är när tidigare 

demokratiambassadören Maria Leissner som var ordförande för regeringens Delegation för 

romska frågor blir tillfrågad av Expressen och säger: ”Det här är antiziganism. Det är precis 

samma fenomen som antisemitism och islamofobi” (Expressen, 2013-09-23, David Baas 

m.fl.). Ytterligare exempel är när privatpersonen Tomas Silver säger: ”Det är helt galet. De 

har brutit mot lagen och jag vill att de personer som gjort det ska ställas inför rätta. Det är en 

sådan superrasism”(Expressen, 2013-09-24, Lapidus). De gånger politiker eller myndigheter 

får uttala sig formuleras problemet mera indirekt som exempelvis när 

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg säger: ”Är det så att man betraktar och 

behandlar de här personerna som misstänkta bara utifrån deras etniska tillhörighet så är det 

mycket allvarligt och kan utgöra diskriminering” (Expressen, 2013-09-23, Baas m.fl.) eller 

när statsminister Fredrik Reinfeldt konstaterar: ”Diskriminering är inte tillåtet i svensk 

lagstiftning. Jag förstår att det är många som ställer sig frågande inför detta” (Expressen, 

2013-09-24, Eriksson). Här menar jag att skillnaden i sättet de olika subjekten förmedlar 

problemformuleringarna kan ses som ett uttryck för hur politikerna kämpar för att upprätthålla 

en föreställning om Sverige som ett land som ligger i framkant vad gäller demokrati och 

jämlikhet.  

 

Föreställningen om att etniskt baserade polisregister inte är någonting som borde kunna 

förekomma i Sverige är dock någonting som framkommer hos alla olika kategorier av talande 

subjekt. Detta är tydligt även i det övriga materialet. Efter koderna Känslor och 

Diskriminering är koden Förintelsen, osvenskt den med flest kodningar. Maria Leissners 

uttalande är ett tydligt exempel på hur registret inte överensstämmer med hennes föreställning 

av Sverige då hon säger:  

”Så registret kallas för ’Kringresande’. Det är alldeles sanslöst. Det är totalt 

illegalt. Förutom att det är en rasistisk kränkning som man möjligtvis skulle 

kunna tänka sig i aparteidtidens Sydafrika eller i USA innan den allmänna 

rösträtten eller segregationen avskaffades för afroamerikanerna, men att det ska 

finnas ett register i Sverige 2012 är oerhört”  

och fortsätter i samma artikel: ”Det är en unken rasism som man möjligen skulle kunna tillåta 

när nazismen var rumsren, men inte idag” (Expressen, 2013-09-23, Baas m.fl.). Andra 
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exempel på denna typ av problemformuleringar är när Rosa Taikon säger: ”Och nu det här 

med registreringen. Inte i Berlusconis fascistoida Italien, inte i Sarkozys Frankrike där man 

brände läger, inte i Ungern där partiet Jobbik skjuter ned romer. Utan i det svenska 

demokratiska samhället där vi levt i 500 år” (Expressen, 2013-09-24, Lapidus) och 

justitieminister Beatrice Ask som konstaterar: ”I det moderna Sverige är det inte tillåtet att 

registrera människor på grundval av den här typen av uppgifter enbart” (Dagens Nyheter, 

2013-09-24, Kärrman). Även i koden Sveriges rykte återfinns problemformuleringar som 

vittar om att händelsen inte överensstämmer med medias och allmänhetens föreställningar om 

Sverige. I Aftonbladet står det exempelvis att:  

”Återigen krackelerar bilden av vårt Sverige. Först kablar världens mediabolag ut 

nyheten om bränder och stenkastning i Husby. Sedan att vi, av alla människor i hela 

världen, registrerar romer bara för att de är just romer. Sverigebilden har det senaste 

året inte varit särskilt vacker” (Aftonbladet, 2013-09-24, Mellin).  

Koden Syfte – förstår ej innehåller på ett liknande sätt flera uttalanden där personer uttrycker 

en oförståelse för varför polisen skulle ha upprättat ett register på etniska grunder. Här finns 

både uttalanden från polisen själva, exempelvis säger Lars Förstell: ”Det låter helt orimligt. 

Jag blev alldeles förbluffad när jag hörde det (…) vad fasiken skulle vi ha det till?” 

(Expressen, 2013-09-24, Baas m.fl.) och privatpersoner som Sima Eriksson som säger: ”Det 

känns helt ofattbart, om jag ska vara ärlig. Det låter bisarrt. Varför vill polisen kartlägga 

släktband?” (Expressen, 2013-09-24, Baas m.fl.). Även integrationsministern Erik Ullenhag 

uttrycker samma oförståelse: ”Jag trodde att det var helt otänkbart att något sådant skulle 

förekomma i Sverige. Det är olagligt med registrering på etnisk grund, och det är ovärdigt” 

(Expressen, 2013-09-24, Eriksson). Att avslöjandet av registret inte passar in i den bild av 

Sverige som många har eller vill försöka förmedla blir även tydligt i koden Känslor. 

 

Den största koden i materialet är Känslor där olika känslor är grunden för 

problemformuleringarna. I kategorin finns 54 kodningar och det går att urskilja tre 

underteman. Det första är de uttalanden av personer som uttrycker att de är chockade, 

bekymrade, upprörda eller förvånade. Dessa uttalanden är uteslutande gjorda av personer som 

antingen arbetar inom myndigheter eller är politiker. Exempelvis säger 

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg: “Uppgifterna låter väldigt oroväckande. 

Man känner sig en aning bekymrad får jag lov att säga” (Expressen, 2013-09-23, David Baas 

m.fl.). Statsministern Fredrik Reinfeldt säger: “Jag blev lika förvånad som alla andra när jag 
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hörde uppgifterna” (Aftonbladet, 2013-09-24, Bjurman), justitieministern Beatrice Ask 

menar att: ”Det var en chock när jag läste tidningen” och när integrationsministern Erik 

Ullenhag tillfrågar i samma artikel menar han att: “Det är minst sagt upprörande” 

(Expressen, 2013-09-24, Eriksson). Det andra temat består av de personer som uttrycker 

känslor av rädsla, ilska, obehag eller besvikelse. Andra uttrycker att de känner sig kränkta, 

chanslösa och förföljda. Dessa känslor uttrycks uteslutande av personer som själva finns med 

i registret eller på något sätt är engagerade för romers rättigheter. Stefan Palison, ordförande 

för Romernas riksförbund säger exempelvis: “Det är svårt att tänka att vi lever i ett 

demokratiskt land när vi blir förföljda och registrerade. Jag blir rädd, skrämd och kränkt” 

(Expressen, 2013-09-24, Lindelöw m.fl.) och privatpersonen Lejdi Horvath som säger: “Jag 

blev väldigt besviken och mår jättedåligt av det här”(Aftonbladet, 2013-09-24,Röstlund). 

Många uttrycker en rädsla över likheten mellan detta register och de register nazityskland 

förde över judar och romer under förintelsen. Sandra Håkansson säger exempelvis: “Det 

känns inte alls bra. Det känns precis som en sådan sak Hitler skulle gjort” (Expressen, 2013-

09-23, Baas m.fl.). Det tredje temat innefattar de som uttrycker besvikelse. Denna kategori 

består av anställda hos polisen och främst Rikspolischefen Bengt Svensson som vid ett flertal 

tillfällen påpekar: “Jag är så jädrans besviken över hur det här hanteras, jag har svårt att 

hitta ord” (Dagens Nyheter, 2013-09-24, Kärrman). Här går det att följa Mörkenstam 

argument om att det är intressant att se på problemformuleringar som att de förtydligar den 

föreställningsvärld som finns bakom problemet och samtidigt ”sätter fingret på motsättningar 

inom en sammanhängande föreställningsvärld” (Mörkenstam, 1999:58). Att flera personer 

uttrycker att registret inte passar in i Sverige 2013, att de är förvånade och chockade över 

avslöjandet, avslöjar sammanfattningsvis en föreställningsvärld där dagens Sverige ses som 

ett land fritt från rasism och diskriminering. Det visar på att registret upplevs vara någonting 

som inte passar in i den konstruerade kollektiva självbilden av Sverige. Uppgifterna om att 

polisen upprättat ett etniskt baserat register kolliderar med, främst politikernas, föreställning 

om Sverige och den svenska poliskåren. 
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7 Slutsatser	  

Här presenteras de slutsatser som dragits av analysen av det empiriska materialet. Först 

presenteras slutsatserna tillhörande vardera frågeställning. Därefter avslutas kapitlet med en 

diskussion rörande slutsatser kring uppsatsens övergripande syfte - att undersöka hur 

journalisters positionering, genom val av problematisering, påverkar läsarens uppfattning av 

övervakningens betydelse för deras och andras liv. 

Vad är det som uttryckts som orsaken till att övervakning beskrivs som problematiskt i detta 

sammanhang? 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att båda materialen följer Greenberg och Hiers 

resultat då de främst består av några få kategorier av problemformuleringar och läsaren sällan 

erbjuds några counterframes (Geenberg & Hier, 2009:461). Materialet om FRA-lagen 

innehåller nästan uteslutande formuleringar som behandlar Privatliv och integritet, en av de 

tre klassiska infallsvinklarna till övervakningskritik, vilket följer både Carlssons och Barnard-

Wills resultat (Barnard-Wills, 2011:548; Carlsson, 2009:153). I koden återfinns en stor 

variation av problemformuleringar som rör exempelvis massavlyssning, övervakning, den 

personliga integriteten och frihet.  Koden utgör den största skillnaden mellan materialen då 

den återfinns 128 gånger i debatten om FRA-lagen och endast 15 gånger i materialet om 

polisens etniskt baserade register. I rapporteringen om registret är istället de empiriskt 

framtagna koderna Känslor och Diskriminering de två största vilket följer Carlssons teori om 

att när problem formuleras på gruppnivå anses asymmetriska maktordningar vara orsaken och 

inte bristande respekt för den personliga integriteten (Carlsson, 2009:153). I dessa koder 

kretsar problemformuleringarna kring att registret orsakar obehagliga känslor och är 

diskriminerande eller rasistiskt. De två vanligaste känslotyperna är dels förvåning och chock, 

uttryckt av politiker och dels rädsla och ilska, uttryckt av personer som själva finns med i 

registret. I båda materialen går det att se att många problemformuleringar fokuserar på att 

övervakningen upplevs vara felriktad då ostraffade och icke-kriminella personer övervakas. 

Trots likheten i orsaksbedömning ser problematiseringarna för de båda materialen väldigt 

olika ut då det i registrets fall fokuseras på den diskriminerande effekten medan det i debatten 

om FRA-lagen fokuseras på kränkningen av den personliga integriteten.  
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Vilka människor ges medialt utrymme att uttala sig om varför de anser att övervakningen är 

ett problem? 

Det går att konstatera att det även finns en stor skillnad mellan materialen i vilka som får 

uttrycka problemformuleringarna. I materialet om FRA-lagen är de flesta problemen direkt 

formulerade av journalister varav flera återfinns på tidningarnas ledarsidor. Som källa kan 

journalisterna sägas ge stor trovärdighet åt problematiseringen då den framstår som så 

vedertagen att ingen utomstående källa behövs för att rättfärdiga ståndpunkten. I materialet 

återfinns inga problemformuleringar av tillfrågade privatpersoner. I materialet om polisens 

olagliga register är däremot den största delen av problemformuleringarna uttryckta av talande 

subjekt och inte av journalisterna själva. Den mest citerade gruppen människor i detta 

material är, till skillnad från materialet om FRA-lagen, privatpersoner som själva blivit 

registrerade av polisen.  

 

Avslutningsvis ger det sätt som media problematiserar övervakning uttryck för två olika 

föreställningsvärldar. I materialet om polisens register förmedlas en bild av att det är något 

ytterst exceptionellt som hänt, att det är något som inte passar in i hur Sverige ”bör vara”, att 

det är någonting chockerande och förvånande. Detta menar jag förmedlar en föreställning om 

att händelsen inte nödvändigtvis behöver skapa så stor oro hos läsarna. Media förmedlar här 

en bild av att detta är en isolerad företeelse som inte hotar att drabba andra grupper i samhället 

än den som berörs i just detta fall. Detta blir extra tydligt då de aktivister media väljer att låta 

komma till tals uteslutande är personer som på ett eller annat sätt arbetar för romers 

rättigheter. Media ser på detta sätt till att problematiseringen begränsas till en partikulär nivå. 

Problematiseringen lyfts aldrig till en generell nivå, som i fallet med FRA-lagen där media 

istället fokuserar på hotet mot den allmänna personliga integriteten. Genom att begränsa 

problematiseringen till att enbart röra en specifik företeelse, vars förekomst framställs som 

förvånande och chockerande, hotar inte registret att rubba föreställningen om att Sverige är ett 

land fritt från rasism. Media reproducerar i och med detta sätt att problematisera händelsen en 

bild av ett samhälle som, med undantag för denna händelse, är demokratiskt och jämställt och 

kommer förbli så även detta lilla snedsteg till trots. Problematiseringarna i debatten om FRA-

lagen förmedlar istället en föreställningsvärld där statliga övergrepp mot medborgarna är 

fullkomligt möjligt och så pass troliga att ledarsidorna uppmanar människor att kryptera sina 

kärleksmail. Denna bild förstärks ytterligare av skillnaden mellan med vilken grad av 

självklarhet problemet framställs i de två debatterna. I FRA-debatten råder ingen tvekan bland 
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de tillfrågade politikerna om att lagen innebär en kränkning, det är istället bara en fråga om 

huruvida den anses vara ett nödvändigt ont. I rapporteringen om polisens olagliga register 

däremot lyfter media enbart fram de uttalandena av politiker som menar att det ”kan 

innebära” eller ”möjligen skulle kunna utgöra” diskriminering eller rasism. Det faktum att 

polisens registrering inte framställs som ett självklart brott är anmärkningsvärt i sig men även 

valet av diskriminering som enda möjliga problemformulering är enligt mig tvivelaktigt. 

Detta då det inte finns någon skillnad i orsaksformuleringen mellan de problematiseringar 

som talar för att det rör sig om en kränkning av personers integritet och de som menar att det 

istället rör sig om diskriminering. Båda problemformuleringarna baseras på argumentet att 

övervakningen drabbar även ostraffade. Det är grunden till varför FRA-lagen anses kränkande 

och samtidigt grunden till varför registret anses vara diskriminerande. Registret skulle med 

andra ord lika väl, med samma argument som används för att legitimera uppfattningen att det 

rör sig om diskriminering, kunna framställas som en kränkning av den personliga integriteten. 

Det finns ingenting som gör privatliv och integritet till ett mer självklart hot än 

diskriminering.  

 

Detta sätt att rapportera om nyhetshändelser, där problematiseringen ser fundamentalt olika ut 

beroende på vem som anses vara drabbad, menar jag inte är någonting ovanligt i den svenska 

kontexten. Att frågor framställs på sätt som ger dem olika tyngd, trovärdighet och 

tillgänglighet är en del i de processer som upprätthåller skillnader mellan både klass, kön och 

etnicitet. I den högts aktuella frågan om övervakningens konsekvenser och fortsatta 

utveckling finns det ingenting som enligt mig legitimerar att kränkningen av integriteten 

framställs som något som kan drabba läsaren, medan diskrimineringen framställs som något 

som drabbar någon annan. Media förutsätter i och med detta att alla som läser tidningen 

tillhör den lilla priviligierade grupp människor som inte riskerar att utsättas för 

diskriminering. Att skriva och uttrycka sig på det sättet, riskerar att förstärka samhällets 

konstruerade klyftor mellan människor. Faran ligger, enligt mig, i att politiska frågor som 

gynnar de i maktposition problematiseras på ett sätt som förväntas beröra och engagera alla 

människor medan de frågor som gynnar mer utsatta samhällsgrupper formuleras på ett sätt där 

enbart en specifik grupp anses vara berörd och därmed ensamt ansvariga för att driva arbetet 

för en förändring.  

  



35 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har utgått från den tidigare forskning som undersökt vilken betydelse media 

ger övervakning (Barnard-Wills, 2011; Carlsson, 2009; Greenberg & Hier, 2009). Uppsatsen 

har undersökt hur media problematiserar övervakning med utgångspunkt i två svenska 

övervakningshändelser. Jag menar att resultaten präglats av valet av metod och att exempelvis 

en diskursanalys kunde gett ett mer utförligt resultat. För att ytterligare bredda kunskapen om 

hur media problematiserar övervakning föreslår jag därför att samma material analyseras med 

hjälp av en diskursanalytisk ansats. Vidare menar jag att det vore intressant att studera flera 

övervakningshändelser för att ytterligare undersöka skillnaderna i rapportering av riktad- 

respektive massövervakning. Jag menar även att det vore intressant att vidare undersöka 

polisens registrering av romer ur det teoretiska perspektivet om social sortering. Då utifrån 

frågor om huruvida det går att betrakta upprättandet av ett sådant register som ett 

maktutövande i sig och en form av social sortering. Detta då det dels är baserat på tillskriven 

etnicitet samt möjligen fått diskriminerande effekter för de som registrerats av polisen.
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