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Abstract 

My essay is fundamentally about an idea. It could even be placed in the study of the history of 

ideas by the fact that it could be seen as if I am trying to reflect upon how one single idea can 

get a strong societal and historical impact. How thoughts, visions and then inventions are 

constructing societies and everything that derives from them. In my text I try to illuminate and 

connect social theory to our social reality and by using discourse (theory) analysis I try to 

study central terms in the discourse of surveillance. The question which is of social 

psychological interest would be that of how the individual in dialectical relation to the 

surrounding society is free and how he then would get inflected by this surveillance. What if 

the society could be looked upon as a prison or a reformatory centre, and the individual is not 

that free as supposed by many post modern non-structurist streams of thought? Not only do I 

want to illuminate but also try and come to some conclusions at the end. What consequences 

could the big panoptic machinery bring upon the citizens of society in which it is applied and 

under constant ongoing and development? 

 

 

 

 

Sökord: övervakning, diskurs, panoptikon, disciplinering, fängelse, styrning 

 

 

 



 3 

Sammanfattning 

Min uppsats handlar om en idé. Den skulle, ämnesmässigt, kunna hamna under idéhistoria 

eller liknande som reflekterar över hur idéer får en samhällelig och historisk genomslagskraft. 

Hur visioner, tankar och uppfinningar bygger fram samhällen och de olika företeelse som 

kommer därav. 

 

I den lilla text jag skrivit försöker jag belysa och med en syn försöka koppla an samhällsteori 

med verkliga tänkbara fenomen och genom att ha diskurs(teori)analys som metod(ik) har jag 

även försökt studera de centrala begrepp som förekommer i det offentliga kring övervakning. 

Övervakning är nämligen det centrala i min uppsats och den panoptiska idén är den jag 

inledningsvis syftade på. I min uppsats försöker jag belysa hur den har bidragit och 

fortfarande bidrar till ett övervakningssamhälle som kan tyckas bli allt utvidgat.  

 

Den socialpsykologiska undran jag har i uppsatsen är den om individen vid sidan om, över, 

eller under strukturen/samhället. I vilken mån kan individen i samhället verka som fri och 

självbestämmande, eller kan samhället te sig fängelselikt? 1 Hur kan hon påverkas, som 

ständigt varande i relation med samhället, av denna övervakning som blir alltmer påtaglig? 

 

Jag börjar uppsatsen med två välkända dystopier för att peka på en bakgrund, och sedan 

presenterar jag den panoptiska idén. Vidare lägger jag fram den sociala responsivitetsteorin 

och hur den spontana och mest elementära responsiviteten hos människor blir disciplinerad 

och inskränkt av samhället och institutioner. Genom diskursanalysen griper jag tag i strukturer 

och löser upp centrala begrepp och koncept. Som avslut spekuleras kring vad  

konsekvenserna av detta alltmer övervaknings- upprätthållna samhälle kan vara. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Det tjänar till nytta att förklara och förtydliga vad jag menar med detta sägande redan här; att jag med 
”fängelse” inte vill att läsaren ska tolka betydelsen av vad vi i dag tror oss mena med fängelse bokstavligen; 
häkte, finkan, eller arresten. Snarare är fängelse i min mening – att samhället kan likna ett fängelse, att samhället 
kan verka, ha en viss inverkan på individerna som liknar fängelsets – en metafor, en symbolisk liknelse men som 
under ytan ändock kan inneha en viss socialpsykologisk realitet. 
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Inledning 
Alltmer konkreta medel för kontroll har börjat inrättas på flera olika håll i vår del av världen. 

Som Pär Ström, strategisk konsult med IT-inriktning, slående demonstrerar i sin bok 

Övervakad (Ström; 2003) så har alltfler övervakningsmetoder, i takt med teknologiska 

framsteg, börjat framträda runt omkring oss. Som privatperson kan det te sig lite väl 

påträngande att inte kunna ha personliga uppgifter i fred, för sig själv, utan att staten, 

myndigheter och andra privata organ kan ta reda på näst intill vad som helst om dig som 

individ; din historia, vad du har och inte har gjort, vart du har befunnit dig och vart 

någonstans du är på väg, vilken utbildning du har, vilka kurser du har läst, vilka böcker du har 

lånat på bibliotek, vad du äter, hur din vardag, dina vanor och umgänge ser ut. För att referera 

till detta i allmänhet så finns även webbplatsen www.stoppa-storebror.se (2006-11-02) Där 

går det att hitta mängder med information kring ämnet och även det mesta jag nämner kring 

övervakning och de teknologiska avancemangen inom övervakning och elektronisk 

kommunikation. 

 

Enligt Pär Ström så håller maktbalansen mellan staten och dess medborgare på att rubbas 

rejält nu när den digitala tillväxten kliver in i samhället med allt större märkbarhet. Han menar 

att digitaliseringen medför att vi lämnar alltfler ”elektroniska fotspår” efter oss i vardagen, att 

det förekommer en alltmer omfattande lagring av personliga uppgifter och alltmer 

långtgående användning av dessa. (Ström; 2003, 12-14) När vi handlar, mailar, ringer, tar ut 

pengar och ska passera in på jobbet registreras och sparas elektroniska fotspår som lagras i 

någon databas eller loggfil. Intresset för dessa fotspår är stort från många håll; från staten, 

olika företag – särskilt de som vill försöka få tag i upp olika potentiella kunder, ta reda på 

deras intressen och sedan plantera ett behov i dem – men även från olika privatpersoner och 

andra intressenter. 

 

Nu när denna nya elektroniska och digitala övervakningen breder ut sig och dyker upp i media 

och i folks medvetanden har frågor om personlig integritet, om hur individer inte får lov att 

vara anonyma, behandlats.  

 

Att människor är under uppsyn och ständigt kan kollas upp av myndigheter är kanske i själva 

verket ingen ny företeelse men tenderar inte denna kontroll att nu gå över en gräns? Kanske 

över den mittengräns som upprätthåller den rätta balansen vilket Ström pratar om? 
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Huvudmeningen är den att olika staters styre alltid försökt bringa ordning i mångfalden av 

människor men det kan nu tänkas börjat gå för långt. Detta får vi kanske se som en följd av 

vår samhällsutveckling – allt vad byråkrati, teknokrati och globalisering medfört – där 

institutioner har utvecklats som alla behöver uppgifter om samhällets individer, just för att 

kunna fungera eftersom de innefattar en viss sorts ”arbete” med, om, kring och för att 

samhället skall kunna fungera som en enhetlig ”maskin”. 

 

Eftersom det är tänkt att jag kommer att försöka belysa vilka betydelser olika 

kontrollmekanismerna får i – som jag skulle tänkas kalla den – den offentliga 

övervakningsdiskursen, i form av offentliga utsagor gjorda i offentliga dokumentationer, så 

vore det här bra med ett inledande exempel som kan tänkas förtydliga. 

 

Så kallad profilering av flygpassagerare tillskrivs den offentliga betydelsen att det är till för 

att undvika tusentals oskyldiga dödsoffer i ett nytt 11 september. Likaså tillskriver man den 

betydelsen på ansiktsigenkänning genom kameror på gator och torg att folk ska kunna ta en 

kvällspromenad i lugn och ro utan att behöva bli nedslagna, rånade och kanske till och med 

mördade. Elektronisk övervakning av bilars rörelse sägs syfta till att motverka 

trafikstockningar och spara medborgarnas tid och skydda miljön. (Ström, 2003) Allt detta kan 

självklart ses som legitimt, det bidrar till allas bästa, det optimerar ju vårt samhälle. Detta är 

alltså den offentliga bilden av den övervakning som utvecklas. Men hur kan då de socialt 

oförutsedda konsekvenserna av allt detta tänkas se ut? 

 

Från Pär Ströms’ bok ”Övervakad” (2003) följer ett fall… 

David Nelson, en lobbyist från Salem, reser ofta i tjänsten, och ibland följer han med guvernören på 

handelsuppdrag. När David och hans fru var på väg till en handelsmässa i Atlanta försökte de förgäves 

att använda den automatiska bagageincheckningen. De väntade då tills en person var tillgänglig vid 

Atlanta Airlines disk. Efter att ha knappat på sin dator i 10 eller 15 minuter så säger han: ”Jag måste 

gå in i rummet bakom.” Han försvann, och David och hans fru stod där i 10 minuter till. Efter att ha 

väntat ytterligare ett tag fick David och Leah beskedet att man letade efter en arbetsledare. Inte ett ord 

från någon om vad som hände. Det hade gått 30 minuter nu. 

 

Till slut kom killen ut och sa: ”Du måste prata med polisen bakom dig.” De vände sig om och där stod 

en säkerhetskille. Denne sa till David att det fanns en lista på misstänkta människor, ”och du är med 

på listan”. Dave blev ombedd att legitimera sig, och lämnade över sitt körkort. De ringde till stationen 

och körde en check mot kriminalregistret, men David var ren. Då var tjänstemannen bakom disken 
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tvungen att ringa Deltas huvudkontor och be om tillåtelse för David att gå ombord planet. Nu började 

det närma sig avgångstid. David och hans fru fick sina biljetter, men vid gaten blev David grundlig 

muddrad, genomsökt och fick identifiera sig igen. 

 

På flygplatsen i Atlanta på väg tillbaka hände samma sak igen. En efter en började olika lokala 

personer med namnet David Nelson berätta samma historia; på flygplatser dras deras resväskor genom 

bombdetektorer, de försenas, muddras, förhörs.  

”Vad som verkligen irriterar mig”, säger en David Nelson från Northwest Portland, som nyligen 

försenades när han försökte flyga till Juneau i Alaska för att ta hand om sin mamma, ”var att även när 

de kommit fram till att jag inte var personen på listan, är det som om jag har en stämpel i pannan som 

säger ’så fort det finns tillfälle ska den här personen muddras och bagaget gås igenom’. Det är som om 

jag vore en paria.” 

 

Som olika David Nelsons över hela landet har upptäckt finns det ingen möjlighet att bli borttagen från 

listan om man en gång kommit upp på den. Varje gång man besöker en flygplats anses man skyldig 

till man bevisat att man är oskyldig. David Nelson, lobbyisten från Salem, la ned mycket tid på att 

ringa samtal efter samtal till Atlanta, för att försöka ta reda på hur han skulle kunna slippa 

säkerhetskrånglet. Han hade sett någonting på nyheterna om att man kunde få ett för- godkännande, ett 

foto-ID. Han ringde flygplatsen, och de visste ingenting. Han ringde FBI och arbetade sig upp i 

hierarkin, och det fanns ingenting sådant. De som drabbas sitter fast i det. David sa till FBI; ”kanske 

om jag använder mitt fulla namn eller bara en initial”? De sa; ”Det gör ingen skillnad. Du står på 

listan.” (Ström, 2003: 40-41) 
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Upplägg, motivering, definitioner och källkritik 

Härunder tänker jag kort motivera varför jag har valt att lägga loss uppsatsen på så sätt den är 

och även betona en viss kritisk hållning man som läsare bör hålla inför vissa av mina använda 

källor. 

 

Min uppsats skall ses på som en enhetlig tanke, som jag någorlunda försökt strukturera upp 

enligt de akademiska krav som ställs för ett godkänt material. Den bild som jag sedan 

framställer av denna sammansättning kan verka ofullständig och inte särskilt väl integrerad. 

Vidare är det upp till läsaren att bedöma och tolka detta efter eget bevåg. 

 

Jag hade från början ett intresse, då jag under min studietid stött på en mängd litteratur och 

annat material som behandlade ämnet ”kontroll utav befolkningen inom ett samhälle”. Detta 

sporrade mig till vidare fördjupning då jag fann det ytterst intressant. Genom att fånga upp 

olika resonemang från olika teoretiker, samhällskritiker och analytiker men även annan 

litteratur så beskriver jag – det jag huvudsakligen ville göra från början; att måla upp en bild 

för läsaren, så uppsatsen skall ses som ett porträtt, där jag försöker studera och om möjligt 

bekräfta om det nu ens finns något som passande skulle kunna kallas – (några av) ”de 

fängelselika dragen” i dagens (västerlandets) samhälle, om det ens kan existera något sådant? 

Fängelseaktiga drag menar jag, med risk att upprepa detta ett antal gånger, i symbolisk 

mening och på så vis att dessa kan begränsa och sätta individen, enligt viss socialpsykologisk 

teori (Asplund, 2004) men även annan samhällsteori (Foucault, 2003), i ett begränsat och 

restriktivt förhållande emot andra personer och den sociala omvärlden.  

 

Det skulle kunna upplevas som att jag har en kritisk tendens och det kanske ter sig som att jag 

skriver och riktar kritik mot ”samhället” som om det vore en konkret varelse eller något som 

skapat sig själv. Det är väl dock människorna som ”skapat” samhället och samhället är en 

abstraktion, en kollektiv abstraktion? Men inte behöver denna abstraktion bara vara en ren 

tankeskapelse eller teoretisk konstruktion? Kan inte denna abstraktion bli och vara alltmer 

gripande för individerna ”inom” den? I min uppsats utgår jag ifrån, så som 

kunskapssociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann (2003) för sitt systematiskt 

teoretiska resonemang, att samhället verkligen äger objektiv fakticitet. Att, som de skriver; 

samhället byggs upp av aktivitet som uttrycker subjektiv mening. (Berger & Luckmann, 2003: 

27) Samhället kan nog sägas vara en ren reifikation skapad av oss individer men kan väl 



 9 

också betraktas som ett socialt faktum? Att det bara är där. Jag tänker här på hur Asplund 

förklarar Durkheims abstrakta socialitet så är socialt fakta som ting, då de begränsar vår 

rörelsefrihet i lika hög grad som väggar eller andra fysiska hinder gör det. Det är någonting 

som befinner sig utanför individen och hans medvetande, samtidigt som det utövar tvång på 

individen. Sociala fakta, om vi nu säger att samhället är ett, består av ren socialitet och det är 

meningslöst att fråga sig vad för underlag sociala fakta ”rullar på”. (Asplund, 2004: 155-157) 

 

Jag vill hursomhelst att man som läsare skall förstå att jag med ”samhället” syftar på 

institutioner, inrättningar och olika traditionella organ samt de stora etablissemangen som väl 

ibland kan tyckas inneha en nästintill självständig kraft och makt som kan transcendera den 

civila individens kraft och makt? Så att ha i åtanke då jag använder mig av det abstrakta 

begreppet ”samhälle” rätt ofta, är att jag menar strukturer; de institutioner i västvärldens 

industriländer, (då de flesta länder ändå har liknande), sociala system så som exempelvis 

utbildningsväsendet, fackliga organisationer, kollektivtrafiken, makthavare inom olika 

sektorer som styrs efter liknande protokoll och/eller agenda. Staten, medierna och de stora 

hierarkierna, själva den infrastruktur som fungerar på ett visst sätt, det är väl samhället? 

Hurusom så innefattar samhället, beroende på sammanhang, denna mångfacetterade 

abstraktion, dessa betydelser när jag skriver om det i min uppsats. 

 

Vidare kan man diskutera de källor jag använder mig utav och skall givetvis ses på med en 

kritisk hållning, framförallt Pär Ströms material. Han kan inte ses som någon expertis inom 

samhällsanalys och då han mer är en debattör och opinionsbildare så bör man inte ta hans 

påståenden som något vetenskapligt korrekt och regelrätt. Han är nog inte heller den mest 

sakligaste källan och kanske vill han tillrättalägga sitt material åt ett visst håll. Men hans 

erfarenhet och påstådda kunskap inom IT-branschen efter 20 år har trots allt en särskild 

betydelse. Ströms bok och det han däri presenterar har varit ytterst användbart då den teknik 

som utvecklats samt dess inflytande, det han klargör för, är relevant för min uppsats eftersom 

det är de element i övervakningsdiskursen vars möjliga sociala konsekvenser jag vill peka på 

och beskriva. Även han själv säger i sitt förord (Ström, 2003: 7-8) att de mest kontroversiella 

delarna har dåligt med faktaunderlag och förklarar detta med att det ligger i sakens natur då 

det handlar om hemliga verksamheter samt att det ligger i mäktiga krafters intresse att lägga 

locket på och det är upp till läsaren att bedöma källornas trovärdighet. Annars består många 

utav hans källor, i de flesta fall, av etablerade medier som enligt honom borde ha en mycket 

hög allmän trovärdighet. 
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En sista påpekelse bör göras angående min tunna ”empiri” om det nu kan kallas för det. Jag 

har använt mig utav endast 3 offentliga dokument som jag försökt analysera enligt den 

diskursanalytiska ”utsagoprincipen”. Detta är inte tillräckligt för någon generalisering utan 

fungerar snarare mest som komplement till den exposé jag vill åskådliggöra. 

 

Problem- och intresseområde 

När vi kommer till att försöka utmejsla och specificera mitt problemområde så fick jag via 

min handledare nys om den svenska sociologen Göran Ahrne, som har i en beskrivning av 

Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet ett avsnitt där han redogör för de så kallade 

”semiorganiserade fälten”. Till dessa räknas varuhus och hotell, flygplatser och museer, 

restauranger och trafiken etc. Han menar att människorna där rör sig bland andra människor 

och då de flesta är okända för varandra så ger denna anonymitet en frihet. Människor som 

man träffar på resan eller ute på museet har man inte några tidigare relationer till och man 

räknas inte med att träffas igen. (Ahrne m.fl. 2003: 51-53)  

 

Även om han i sitt resonemang menar att friheten är större i de semiorganiserade fälten än i 

just vanliga organisationer, vilka han komparerar med, och att rutinerna där inte är lika 

bindande, stämmer det verkligen att anonymiteten är större? Anonymiteten må vara större 

mot de andra enskilda personerna som även de rör sig där. Så kallad elementär socialitet som 

Asplund också behandlar (2003) Men är det inte så att även i de semiorganiserade fälten är 

kontrollen, och framförallt övervakningen, oerhört närvarande, på så sätt som Pär Ström visar, 

genom alltmer offentliga övervakningsmetoder? 

 

På morgonen in till jobbet så sker en registrering, vare sig det är genom en maskinell 

stämpling eller någon annan slags inskrivning, på väg hem från jobbet så är det vanligt att 

man som person handlar någonting behövligt och sällskapligt vandrar genom stadens 

köpcentrum, ett semiorganiserat fält. Där myllrar det utav folk och man är ”fri”. Man tar 

intryck av alla olikheter som där finns och tänker på kvällens middag som skall lagas.  

Det blir alltmer vanligt i vår del av världen att föremål och sådant som förut sköttes manuellt i 

vår vardag blir automatiserat och ”digitaliseras”. Jag tänker här framförallt på transaktioner 

av dess olika slag, främst hanteringen av pengar. Alla kortköp, som personen inför middagen 

skall göra, registreras. Man skulle på så vis nästan kunna ta reda på vad för middag hon på 
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kvällen lagade. Om man vill kan man till och med kartlägga personens hela dag, och se hur 

hon har rört sig med hjälp av all digitalisering som införts överallt i samhället. (Ström, 2003) 

Så de semiorganiserade fälten kanske inte alls är så anonyma zoner som Ahrne påstår? Det är 

väl just där som den typiska kameran är som mest förekommande? Sen kan vi fråga oss om 

det verkligen sker någon inspelning via varenda uppsatt kamera eller inte. Det har dock ändå 

en viss effekt att ha dem uppe som vi längre fram skall få se. 

Med teknik som kan skanna och känna igen ansiktsdragen (ansiktsigenkänning) och dess 

struktur hos personer, som är lika unika som ens fingeravtryck, så kan personer igenkännas på 

samma vis som vid fingeravtrycksidentifiering. Figur 1: ansiktsigenkänning (hämtad från 3D 

Face Recognition, http://www.cs.sfu.ca/~haoz/projects/faces.html, den 17 augusti 2006) 

exemplifierar och visar en av de olika modeller som kan användas i syfte att läsa av och 

känna igen vilkas ansikten som registrerats på olika platser. 

 

Så hur fri och anonym är egentligen 

människan i det moderna svenska 

samhället? Om människan ständigt är 

övervakad, hur påverkas hon utav denna? 

Vilka sociala innebörder medför denna 

övervakning? Och vilka oförutsedda 

konsekvenser kan detta bidra till? 

Individen i det moderna samhället tror sig vara fri, men som Eriksen resonerar så är tron på 

det fria, individuella valet den moderna människans största livslögn. (Eriksen, 2004: 131) 

Jag har intresserat mig av detta och tjusats utav tanken att samhället, alla dess delar och 

funktionssätt, säger sig erbjuda individen trygghet men håller henne samtidigt fången och 

driver henne till konformitet och likformighet. Institutioner som efter tradition kräver att vissa 

riktlinjer följs för att kunna erbjuda den individuella och sociala tryggheten men på så sätt 

också kräver en viss konformitet i utbyte. Ett konkret exempel kan här vara de bidragssystem 

som vi i Sverige har i form av socialbidrag då ett visst mått av levnadsstandard måste hållas. 

 

Min hypotes är den att individens sociala möjligheter att förverkliga sig själv hämmas av 

olika mekanismer och att hennes sociala rörelseradie skärs och begränsas samt bestäms av 

utomstående och strukturella faktorer mer än av henne själv. Vad min hypotes vidare 

innefattar är hur panoptismens utveckling som en massiv kontrollmekanism kan tänkas ha 



 12 

influerat människor av idag. Med detta följer föreställningen av att alltfler teknologiska 

avancemang bidrar till en alltmer genomgående såkallad ”panopticering” av vårt samhälle, 

som i sin tur kan tänkas ha som ambition att generera ”lydiga medborgare”. Kan detta ses som 

något liknande ett fängelses hämmande effekter? Då individen inte kan låta hennes mest 

spontana responsivitet råda? Skulle vi kanske kunna kalla detta för fängelseaktiga drag? Ett 

grundantagande i min uppsats är just de nyss skrivna meningarna och därav följer 

sammanfattningsvis att; samhället kan ha vissa fängelselika drag, i form av manifest och 

latent kontroll, och min avsikt är att beskriva dessa, samt studera vilka (sociala) konsekvenser 

dessa kan ha/få för den enskilda individen. Vad jag även ska göra i anknytning till det ovan, är 

att studera närmare hur den nyare typ av digitaliserade övervakning legitimeras inför 

offentligheten och framförallt försöka urskilja vilka betydelser den tillskrivs i det offentliga 

rummet.  

 

Avgränsningen för mitt arbete är texter, böcker, verksamheter och funktioner som är 

producerade i västerlandets kapitalistiska industriländer – de anglosaxiska och kontinentala 

länderna. 

 

Samhället – hur det ser ut och fungerar med dess institutioner och företrädare – har väl en 

synnerligen stor påverkan på individerna som det däri skapar? Urskiljer vi sedan hur 

samhället ser ut så kan vi kanske få en bättre, klarare bild utav individerna och genom att veta 

deras egentliga sociala livsvillkor, explicita eller ej, kan vi spegla ett samhällsklimat som 

kanske inte visas framför ”spegeln” för den mängd individer som blir och är själva 

”spegelbilden” av det. Om samhället har drag, verkningar och följder som ter sig likt ett 

fängelse, så säger det en hel del om människornas livsvillkor, det är deras livsvillkor. 

Interaktionen mellan samhället och individerna däri är i sin tur fokuspunkten för den 

socialpsykologiska verksamheten. Socialpsykologin häri handlar om hur grupper, människor i 

vårt samhälle av idag kan tänkas uppleva, erfara och påverkas av – en ökande såväl manifest 

som latent övervakning och styrning över deras liv – ett fängelselikt samhälle.  
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Fundament och utgångspunkter 
De ”verktyg” som jag använder mig av i uppsatsen är diskursanalysens, med vilka jag avser 

att analysera och förklara formen av den ”sociala grammatiken” och hur den ser ut. Med hjälp 

av den fångar jag således begrepp som gör det möjligt att frilägga mönster i det sociala 

landskapet, alltså sociala strukturer, samt att få ordning på vad för betydelser de har. Det 

andra verktyget är socialkonstruktionismen, som ger förklaring på hur det uppfattas av, och 

griper in i en inre sammansättning hos, individerna som lever i det sociala landskapet. 

Genom litteraturfördjupningens visionära resonemang, de teoretiska kuggarna och med hjälp 

av bl.a. Laclaues och Mouffes’ diskursteoretisk apparat med vilken jag löser upp begrepp, 

kommer en diskurs framställas som jag vill tydligare skall kunna skådas. Jag kommer således 

inte utföra en analys i det typiska avseendet så som exempelvis en textanalys ser ut och 

fungerar. Utan med inslag från en rad olika diskurser kommer jag själv att framställa en så 

kallad diskurs. Därav den diskursiva betraktelsen som undertitel. 

 

Social konstruktionism 

Eftersom jag har valt att använda mig utav diskurs, och med dess hjälp analysera det 

fängelselika samhället, är det lämpligt att redogöra för den filosofiska positionen, som ligger 

till grund för diskursanalysen och tillhörande teorier.  

 

Grundbulten i denna uppsats är socialkonstruktionismen. För att kort redogöra för den tänker 

jag, utifrån en god introduktionsbok till socialkonstruktionismen, redovisa de fyra premisser 

som den bygger på och sedan nyansera den lite med Berger och Luckmanns ståndpunkt. 

 

För det första (1) har vi inom socialkonstruktionismen en kritisk hållning till den tagna för-

givet-kunskapen om världen. Med detta menas att vara kritisk mot våra observationer och inte 

tro att de oproblematiskt visar oss saker och ting så som de verkligen är – att så som vi 

människor upplever världen inte nödvändigtvis är så som den verkligen är. (Burr, 1995: 3) 

Den andra premissen (2) kan vi kalla för historisk och kulturell specificitet. Alltså att de sätt 

vi vanligtvis förstår världen på, de kategorier och koncept vi använder oss utav, är historiskt 

och kulturellt specifika. Alla sätt att förstå saker och ting på är historiskt och kulturellt relativt 

och ses som produkter av det kulturella och historiska samt beroende av de särskilda sociala 

och ekonomiska arrangemang som råder i kulturen för tillfället. (Burr, 1995: 4) 

För det tredje (3) så hävdas, att kunskap bärs upp genom sociala processer. Människor skapar 



 14 

kunskapen dem sinsemellan. Det är via dagliga interaktioner människor emellan i det sociala 

livet som våra versioner av kunskap skapas – därför är språket särskilt intressant för den 

sociala konstruktionismen. Det vi anser vara sanningen är en produkt av, inte någon objektiv 

observation av världen, utan sociala processer och interaktioner i vilka 

människor/individer/personer ständigt är inblandade och engagerade. (Burr, 1995: 4) Till 

exempel socialkontoret eller arbetsplatsen på universitetet, är uppbyggd av den 

kommunikation som där sker – av de samtal som förs; gemensamt språk, det gemensamma 

sättet att prata med varandra, gemensamma värderingar och synsätt som tar sig uttryck i sättet 

att tala, men även sociala kontrakt, regler och avtal – den så kallade rådande diskursen.  

Den fjärde premissen (4) är att kunskap och sociala handlingar hänger ihop. Hur vi ser på 

världen påverkar också hur vi handlar i den och våra sociala konstruktioner av världen är det 

som skapar sociala handlingar. (Burr, 1995: 4-5) 

 

För att schattera den socialkonstruktionistiska ståndpunkten ska vi kort se hur Berger- 

Luckmann behandlar förhållandet mellan kunskap och samhälle, som enligt dem bör vara 

studiet för det de sysslar med i sin bok som har samma titel som ämnesområdet, nämligen 

Kunskapssociologi (2003). De menar att förhållandet är dialektiskt och att kunskap och 

samhälle förutsätter varandra på ett ömsesidigt sätt. Vi lever i en social verklighet, en 

vardagsverklighet. Vi har sedan en viss kunskap om denna vår vardagsverklighet. Människor 

skapar tillsammans den sociala verkligheten. Samtidigt skapar vi själva kunskapen om den 

sociala verkligheten. (Berger & Luckmann, 2003) 

 

Detta leder till att gruppens gemensamma kunskap blir den allmänt vedertagna sanningen. I 

socialisationsprocessen överförs den internaliserade kunskapen till nya gruppmedlemmar, och 

legitimeras genom en överbyggnad av diverse förklaringar. I och med att de nya 

medlemmarna internaliserar kunskapen, legitimerar de gruppens normer och värderingar. Så 

skulle man i korthet kunna sammanfatta Berger- Luckmanns resonemang. Själva gör de det i 

tre satser:  

 

“Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en 

social produkt.“ (Berger & Luckmann, 2003: 78) 

 

Vi skulle kunna lägga till en fjärde sats - samhället är även en subjektiv verklighet… 
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Samhället är en mänsklig produkt, skapad utifrån handlingar, betingade av den kunskap 

människan internaliserat. Handlingen, genom vilken samhället förändras och/eller 

reproduceras, leder till ny kunskap, som i sin tur leder till ny handling osv. Kunskap och 

handling förutsätter på så vis ömsesidigt varandra i ett dialektiskt förhållande. 

Alltså det som sägs, med risk att ha upprepat mig, inom den sociala konstruktionismen är att 

vi människor, främst genom interaktion med varandra, själva konstruerar upp vår verklighet. 

Det är genom vardaglig samvaro och via språket som kunskapsversioner konstrueras och 

omkonstrueras.(Berger & Luckmann, 2003) 

 

Diskursanalys 

Härunder belyser termen diskurs som begrepp och diskursanalysen som 

samhällsvetenskapligt verktyg. Först lite allmänt för att senare smalna ner emot den sortens 

diskursanalys som passar mig och min studie bäst samt hur jag ämnar tillämpa den. 

 

”… idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten” 

(Bergström & Boréus, 2005: 305) 

 

Diskursanalys är en metod som används i syfte att studera samhällsfenomen genom att sätta 

språket i fokus. Jörgensen och Phillips definierar diskurs som; ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt ur världen). (Jörgensen & Phillips, 2000: 7) Man kan betrakta 

diskurser, som bildande av sociala mönster, grundade på språket, som betydelsefixeringar 

som står i instabila förhållanden till varandra. En diskurs är alltså ett bestämt sätt att tolka 

världen eller delar av den. (Jörgensen & Phillips, 2000: 136) En viktig påpekelse härvid är att 

diskurser inte är några ”storheter” som finns i någorlunda avgränsade form i verkligheten utan 

mer ett analytiskt begrepp, alltså något man lägger över verkligheten för att skapa en ram för 

en undersökning. (Jörgensen & Phillips, 2000) 

 

Innebörden av termen diskurs 

Enligt Bergström och Boréus har termen diskurs olika innebörder, det finns enligt de en 

”snäv” och en ”vid” betydelse av diskurs. Den snäva ges denna betydelse; ”delar av talad 

dialog, i kontrast till skrivna texter”, eller ”talat eller skrivet språk”. Här blir textanalysen 

inget annat än analysen av text utan koppling till det sammanhang i vilken den ingår.  

Betydelsen av termen diskurs vidgas när den orienteras mot social praktik och Bergström och 
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Boréus hänvisar till Faircloughs’ tredimensionella diskursbegrepp som skiljer mellan diskurs 

som text, som diskursiv praktik och som social praktik. När diskurs enbart blir text, menar de, 

är utgångspunkten stark lingvistisk, som när olika texters grammatiska struktur jämförs. 

Diskursiv praktik är hur texter produceras och distribueras samt hur konsumtionen av text ser 

ut. Diskurs som social praktik är en avsevärd vidgning av diskursbegreppet. Den sociala 

praktiken betyder dels att relationerna mellan text och diskursiv praktik relateras till något 

yttre och bredare, exempelvis andra diskursiva praktiker, dels till icke diskursiva områden 

som olika ekonomiska betingelser. (Bergström & Boréus, 2005: 307-308) 

 

Om vi vidare ser på termen utifrån så som Jörgensen och Phillips fastställer det, så är diskurs 

en fixering av betydelser inom en bestämd domän. Exempelvis har ideologier fixerat, 

definierat och slagit fast sina betydelser om samhället, hur det bör se ut och hur man ska 

sträva för att få det se ut så. Vi kan exemplifiera detta ytterligare genom att jämföra 

kapitalismen, som är vårt rådande ekonomiska världssystem, med de idéer som socialismen 

har. Kapitalismen är en diskurs då den har fixerat strikta betydelser om kapital, hur man 

förhåller sig till kapitalet, arbetsdelningen, specialiseringen och produktivitetsutvecklingen. 

Sedan finns det andra system, exempelvis socialismen, som vill ge allt detta en annan 

betydelse. Socialism är en benämning på en politisk ideologi som sätter jämlikheten i främsta 

rummet. Man vill åstadkomma jämlikheten genom jämn fördelning och gemensamt ägande av 

resurser. Den utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och eventuellt statens förmåga att 

lösa politiska och ekonomiska problem. 

 

Kapitalism är ett ekonomiskt system där sysslorna inom företagandet är uppdelade mellan 

dem som arbetar i företagen, det vill säga de som säljer sin arbetskraft, samt de kapitalister 

som äger kapitalet som köper arbetskraften för att driva sina företag och erhålla maximal 

vinst. Enkelt uttryckt är kapitalism ett ekonomiskt system där produktionsmedlen (och 

distributionen) är privatägda. Till skillnad från socialismen som vill fördela resurserna och ha 

ett gemensamt ägande av de, så vill kapitalismen privatisera resurserna för att på så vis öka 

sin egen vinst. 

 

Även om de nyss jämförda diskurserna är två olika slags system, det ena ett ekonomiskt 

sådant och det andra en politisk ideologi, så skall jämförelsen visa hur den fixering av 

betydelser på samhällsfenomen, och vad som är viktigt inom diskursen, yppar sig. 

 



 17 

Begreppsapparat 

Moment är alla tecken i en diskurs och deras betydelser fixeras genom att de skiljer sig från 

varandra på bestämda sätt. Nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket andra tecken 

ordnas och från vilket de får sina betydelser. Element är de tecken som inte slutgiltigt har fått 

sin mening fixerad, dessa tecken är mångtydiga. Flytande signifikanser är de tecken som 

olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt och, artikulation kallar man varje 

praktik som skapar en relation mellan elementen så att elementens identitet förändras. Det 

diskursiva fältet är följaktligen en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecken haft eller 

har i andra diskurser, men som ignoreras i en specifik diskurs för att skapa entydighet 

(Jörgensen & Phillips, 2003: 32-37) 

 

Vidare kan en bestämd diskurs definieras genom att den är hegemonisk, alltså att det finns en 

överenskommelse för vad olika företeelser och tecken betyder. Men det utspelas ständigt en 

kamp om betydelsetillskrivningen från andra håll, från andra diskurser, som definierar 

verkligheten annorlunda och som därmed anger andra riktlinjer för det sociala handlandet. 

(Jörgensen & Phillips, 2003: 54-55) Vi skulle kunna säga att jag med denna uppsats bidrar till 

en viss antagonism inom den övervakningsdiskurs som tillskriver övervakningen betydelser 

som säkerhet och brottsförebyggande (enligt Allmän Kameraövervakning SOU) medan jag 

ger den betydelser som innehåller rädsla, integritetskränkande och som bidragande faktor till 

reducering av tillit. 

 

Ett begrepp som skall läggas till denna lista är hämtat från Foucault, nämligen begreppet 

subjektpositioner. Detta begrepp ersätter individ/aktör och har en bredare innebörd än roll och 

avser en uppsättning regler som diskursen tillhandahåller som talar om hur man förhåller sig i 

olika sociala sammanhang. Det kan vara fråga om exempelvis olika kyrkligt relaterade 

positioner, professionsrelaterade, kanske föräldrarelaterade, politikerrelaterade osv.  

(Boréus & Bergström, 2005: 310) Det är en subjektposition som i detta samanhang innehar 

makt. Ingen konkret person eller aktör kan ha makt utan det är diskurser som definierar vissa 

positioner som maktinnehavande. 

 

Diskurser innehåller ett antal försanthållande om hur vi ser på världen och enligt Bergström 

och Boréus så menar Foucault att när diskurser skapas så leder det till att människor 

kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer som sammantaget kan kallas för 
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utestängningsmekanismer. Exempel på sådana är när något blir förbjudet, definieras som 

sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel. (Bergström & 

Boréus, 2005: 311) Här åsyftas det också att makt inte är något som utövas av ett subjekt eller 

mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och innebär begränsningar 

för vissa, möjligheter för andra. Viktigt att här påpeka är det som Börjesson nämner då han 

diskuterar Foucaults inriktning, nämligen att diskurserna inte bara handlar om tankepolisernas 

eller strukturernas repression i någon sorts konspiration. Diskurserna kan även skapa nytt, 

skapa logiker och sammanhangsförståelse, alltså att diskurserna också är produktiva. 

(Börjesson, 2003: 35) 

 

Foucauliansk inriktning 

I enlighet med Foucault (som enligt Bergström och Boréus är den person som fortfarande är 

starkast förknippad med diskursanalys) som definierar diskurser på följande vis; ”Hela den 

praktik som frambringar en viss typ av yttranden”, så är uttrycksplanet den centrala 

analysenheten: ”jag har således gripit mig an att skildra relationerna mellan olika utsagor”. 

(Bergström & Boréus, 2005) En diskurs kan vidare beskrivas som ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig 

med auktoritet. Diskurser har också ett dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i dem 

förändras.  

 

En diskursanalys i linje med Foucaults behöver inte betyda en analys av textmassa. 

Diskursanalys innehåller fler dimensioner och innebär att analysen också inkluderar 

exempelvis sociala praktiker. Här ges exemplet om ”fotbollens diskurs” som menar på att 

strikt textanalys inte räcker, alltså att enbart studera utsagoplanet, utan att man måste komma 

åt en social praktik som då inte enbart inkluderar utövandet av fotboll utan även andra sociala 

praktiker, t.ex. sättet som fotbollsarenorna utformas på. (Bergström & Boréus, 2005: 309) 

 

I samband med de tidigare nämnda utestängningsmekanismerna så är kunskap, i första hand 

redan etablerad sådan, mycket nära förbundet till makt. Den etablerade kunskapen är 

nämligen drivmedlet i utestängningsmekanismerna. (Bergström & Boréus, 2005) Hos 

Foucault, skriver Bergström och Boréus, ligger också en avvisande hållning till idén om ett 

enhetligt subjekt, då han tillhör den tradition som avvisat tanken på ett enhetligt och 

självständigt subjekt, en förutsättning för att uppfatta aktörer som autonoma, förnuftiga och 

självstyrande. Istället talas det om de såkallade subjektpositioner, alltså individer och 
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organisationer ses i högre grad inom ramar som skapas i diskursen, vilket innebär att 

handlingsutrymmet inte alls är så fritt. Dessa diskursivt skapade positioner bestämmer i sin 

tur utrymmet för subjektets handlingsmöjligheter. Det finns inte vilka positioner som helst 

och handlingsutrymmet blir då inte heller hur stort som helst eller hur litet som helst. 

(Bergström & Boréus, 2005: 312-313) Vidare förtydliganden kring detta kan vi se hos 

Börjesson som menar att det hos Foucault alltid finns en relation mellan makt och vetande. 

Han förklarar att det i ”den nya tiden” (min citering) huvudsakligen var vetenskaperna som 

kom till att bidra med struktureringsprinciperna för tänkandet. Vetenskaperna är en sorts 

statens vetanden och med detta följer möjligheterna till maktutövning. (Börjesson, 2003: 36) 

 

Tillämpning 

Det bör härvid stå klart för läsaren att det följaktligen är Foucaults inriktning på diskursanalys 

som jag anser passa mig bäst och det är i den mening som Bergström och Boréus 

genomgående beskriver ”hans (syn-) sätt” som jag kommer till att vidare försöka tänka, 

analysera och kategorisera. Vad jag kommer till att göra är att bl. a. se på offentligt material 

som behandlar övervakning på något vis. Jag har valt att läsa – dock, inte alltför grundligt, 

ska jag tillägga, då det inte varit nödvändigt för mitt syfte – statens offentliga utredning (SOU 

2002: 110) av allmän kameraövervakning, även en teoretisk beskrivning av tekniken vid 

ansiktsigenkänning såväl som en magisteruppsats om biometriska pass och den personliga 

integriteten. (Referenser till dessa kommer under de senare aktuella avsnitten)  

Varför jag har valt att titta igenom de dokumenten är för att försöka hitta centrala begrepp 

som rör sig inom den offentliga övervakningsdiskursen – och på så sätt skildra relationerna 

mellan olika utsagor som där görs. Alltså försöka hitta vilka begrepp som är vanligt 

förekommande i dessa dokument och med Laclaue och Mouffes’ begreppsapparat försöka 

bena upp i vilka sammanhang de nämns och hur de används.  

 

Den kommande ”målande bilden”, vilken jag vill lägga som en slags bakgrund och som 

börjar med en litterär skildring, kan verka vara en liten parantes eller avvikande del. Hurusom 

så snävas den ner mot den centrala aspekten i mitt underökningsområde som är panoptismen. 

Jag vill med de förstnämnda analogierna men även i de senare ”kuggen” belysa det som kan 

kallas för ”fängelselika drag” – mekanismer och funktionssätt som kan styra och begränsa 

individen. Jag vill dock klargöra att jag inte med mening gör ett ställningstagande vare sig 

individen som subjekt är determinerad av strukturen eller om hon är fri oavsett de 
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utanförliggande formerna, även om det kanske kan märkas någon tendens i en riktning. 

 

Till sist, och detta är viktigt att betona för mig själv inför kommande arbete, så är man inom 

diskursanalysen ointresserad av aktörer och vilka bakomliggande motiv som kan 

begripliggöra aktörernas handlingar. Det viktiga är vilka tvingande normer som diskursen 

skapar…(Bergström & Boréus, 2003) 
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Den målande bilden  

Som bakgrund följer en övergripande genomgång av litteratur vilken handlar om fiktiva 

samhällen, alternativa samhällen och deras förvecklingar, som är ett illustrativt exempel. 

Sedan kommer jag att gripa tag i teori om det sociala från bland andra Foucault, Fromm och 

Asplund, som redogörelse för den linje uppsatsen balanserar på.  

 

Tankar kring två dystopier – samtidsanalogi 

Utifrån två dystopier, Brave New World och Nittonhundraåttiofyra – fiktiva 

framtidsskildringar av ett icke önskvärt, undvikligt men samtidigt ett tänkbart och möjligt 

framtida samhällstillstånd vilket är motsatsen till utopier som just står för drömvisioner, 

idealsamhällen men även betecknar platsen ”ingenstans” – har jag lagt fram följande avsnitt 

som en del jag kallar för samtidsanalogi. Motivet till detta är att det tycks kunna urskiljas 

böjelser i dagens samhälle vilka, redan existerande, är frön som kan växa till en verklighet likt 

de i böckerna. Motivet är dessvärre grundat på spekulativa ansatser från min sida men dessa 

böjelser, dessa tendenser, bör ändock placeras under ”förstoringsglas”.  

 

Jag ska först börja med att kort tala lite översiktligt vad böckerna handlar om, deras 

väsentligaste bitar och komma med kommentarer kring delar jag valt ut. Jag tänker alltså inte 

sammanfatta böckerna på något vis eller dra hela den centrala foran som går igenom böckerna 

utan endast belysa de för mitt skrivande relevanta bitarna. 

 

Brave New World – Aldous Huxley 

Denna bok utspelar sig långt in i framtiden, närmare exakt 632 A. F. (After Ford) Ytterst 

intresseväckande och lite humoristiskt att den händelsen, då Ford lanserade sin första bil T-

modellen, är år noll för deras tideräkning. Händelsen som på ett sätt är en slags grundbult i 

vårt rådande världssystem, då det löpande bandet uppstod, allt för att öka produktionen och 

möjligheten att arbeta mer och mer, snabbare och effektivare. Lite av det som livet i den nya 

sköna världen Huxley skriver om bara går ut på. Även om Den nya sköna världen Huxley 

skriver om kan menas vara en utopi, så är det nog inte författarens mening att måla upp en 

värld som han uppfattar som drömlik eller ett paradis. 

 

Den nya sköna världen är en välvillig diktatur, det finns varken fattigdom eller kriminalitet. 

Människorna är glada och säkra, aldrig rädda för döden, de vet ingenting om passion och hög 
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ålder, de har ingen mor eller far, ingen fru eller barn, inte ens älskare som de känner starkt för. 

Frihet förstår de sig inte på, fin konst vet de inget om, inget de skulle uppskatta ändå, och 

detta är priset som betalades för stabilitet. (Huxley, 1994: 200-201) En total social stabilitet 

har nämligen lyckats uppstå i det civiliserade samhället, men priset för detta var inte billigt. 

Invånarna produceras i laboratorium, i flaskor, genetiskt förprogrammerade för att deras liv 

skall bli på ett visst bestämt vis, beroende på inom vilken kastindelning de hamnar. Det finns 

Alphas, Gammas, Deltas och Epsilons’ – alla rankade i denna ordning – då en Alpha har 

bättre gener, bättre fysik, vilket ger bättre position i samhällsordningen.  

 

”Världskontrollanter” i den nya världen har lyckats skapa det perfekta samhället och genom 

utvecklingen av genteknologi har den mänskliga rasen uppnått fullkomlighet. Denna tanke - 

att genom genteknologi utveckla människor som ska vara friska, goda och kunna bidra med 

det världskontrollanterna vill tillföra samhället – kan uppfattas skrämmande, då den för oss 

tillbaka till Hitlers Tyskland och nazisternas experimenterande samt tidigare föreställningar 

om en övermänniska som kommer upp i en mängd litteratur bland andra hos Nietzsche 

(Nietzsche; bl.a.1976) och klassiker som Dostojevskij.(Dostojevskij; 1998) 

 

Konditionering som disciplinering 

Under invånarnas uppväxt i den nya sköna världen, framförallt barndomen, bedriver 

kontrollanterna hypnopedi (inlärning via sömn) på dem, genom alla deras, som jag skulle vilja 

kalla de, hjärntvättslogans. Själva processen kallar de även för konditionering. Så ur 

definitionen av termen kommer att invånarna ”sätts i lämpligt tillstånd för användning”. Likt 

produkter – något som ska användas och när det inte är dugligt ska det kastas – som jag tolkar 

att människorna i den nya sköna världen är. Invånarna ”sätts i död” innan de hinner uppnå en 

högre ålder för att stöta på sjukdomar eller besvär av något slag. Inte ens rynkor eller övervikt 

hinner de stöta på, då det bidrar till instabilitet i samhällssystemet. Det är inget produktivt 

med en föråldrad människa, likadant som det idag inte är något produktivt med en alltför 

gammal maskin av något slag. Detta också som följd av vårt kapitalistiska samhälle, som 

alltså medför en varufiering av allting, att allt blir varor, antingen till salu eller till utbyte – är 

det möjligtvis inklusive oss människor? 

 

Hypnopedi är på sätt och vis suggestioner, ett förmedlande, tankepåverkande och intalande 

sätt för kontrollanterna att forma en individs sinne och föreställningsvärld, en slags moralisk 

utbildning för invånarna.  
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”Till at last the child’s mind is these suggestions, and the sum of the suggestions is the 

child’s mind. And not the child’s mind only. The adult’s mind too – all his life long. The 

mind that judges and desires and decides – made up of these suggestions. But all these 

suggestions are our suggestions… suggestions from the state” (Huxley, 1994: 25) 

 

Detta med hypnopedi och framförallt konditionering är ett ytterst intressant fenomen då det på 

ett sätt påminner om nutidens marknadskrafter, stora bolag, som utövar liknande 

konditionering via dagens alla medier. Alla de klyshor som vi, speciellt ungdomar, 

internaliserar via reklamfilmer och produktslogans fungerar på liknande sätt och kan tyckas 

ha liknande psykologisk funktion som suggestionerna i den nya sköna världen.  

 

”Du blir vad du äter”, ”kom som du är, bli som du vill vara” – suggestioner fungerar som en 

anordning för ”att göra oss lämpliga”, göra oss i stånd till att känna ett behov av att köpa, 

konsumera, just vad företaget, bolaget, i grund och botten vårt ekonomiska system, vill att vi 

ska konsumera. Detta anses väl vara allmän kännedom om marknadsföring och även om 

människor vet att reklam är reklam så har visa reklamer en viss övertalningsinverkan på vissa 

personer ändå om än implicit. Dock är det, till skillnad från staten/världskontrollanterna i den 

sköna nya världen, i vårt samhälle idag, kapitalet och då konsumtionen av produkter, varor 

och tjänster, som därur har blivit de alltmer styrande krafter, Zygmunt Bauman påpekar detta 

då han hävdar att konsumtionsmarknaden agerar, som den största boven i vårt världssystem. 

Han menar att politiken har förlorat en väsentlig del av sin makt: en massiv överföring av den 

resurs som kallas rädsla från den politiska maktens till marknadsaktörernas styre.(Bauman, 

2005: 131) 

 

Även i Huxleys ”nya sköna värld” uppmanas det till konsumtion, så fort en knapp på en 

skjorta råkar gå sönder så skall en ny skjorta köpas, att laga knappen kommer inte på fråga. 

Det ovannämnda om konditionering sker på mer eller mindre liknande sätt idag och är till en 

del likt dagens dolda disciplinering som de politiska makterna utövar på länders medborgare. 

Den norska professorn i rättssociologi, Thomas Mathiesen, resonerar om den strukturella och 

dolda formen av förtryck som följd av vårt kapitalistiska produktionssätt i vårt 

högindustrialiserade samhälle. Han visar tydligt hur politisk kontroll och maktutövning sker. 

Men alla de strategier Mathiesen pekar på (Mathiesen, 1980: 55) och som används nuförtiden 

har de ”verkställande världskontrollanterna” i den nya sköna världen omvandlat till något 
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mycket enklare, nämligen några års konditionering i tidig barnaålder. 

Jag menar att konditioneringen, som Huxley skriver om och som används, i den nya sköna 

världen är en icke dold form av just disciplinering, moralisk utbildning, socialisation för att 

passa in i det ”stabila samhället” som – till skillnad mot den dolda som Mathiesen redogör för 

– förekommer ganska öppet. Där programmeras invånarna med en viss moral och etik, som 

skapar den stabilitet som är nödvändig för den ”bästa av civilisationer”. Det behövs ingen mer 

kontroll, så länge invånarna blir rätt konditionerade så håller de sig till det de ska.  

Dagens byråkratiska institutioner och politiska sammanslutningar ”arbetar” egentligen också 

med att skapa system som ska generera stabilitet. (Mathiesen, 1980: 71-73) 

 

Amoralitet, soma och rädslans kommersialisering 

”Den nya sköna världen” är ganska kall och känslolös, men framförallt kärlekslös och väldigt 

tråkig när jag läser om den. Befolkningen har ett fåtal aktiviteter som de kan hitta glädje och 

lycka i enligt våra allmänt erkända mått idag. De har t.ex. ”the feelies” som är bio med 

känselsensorer så att de känner vad de i filmen känner. De utövar promiskuöst sex, monogami 

är okänt för invånarna, och desto fler partners de har varit med desto bättre. Detta kan 

observeras i en viss grad redan i vårt nutida samhälle då äktenskapet mellan man och kvinna 

håller på att förlora mer och mer av sin helgd – som en följd av den alltmer utbredda 

individualiseringen som skett det senaste seklet – populärmedia visar en positiv bild av just 

lösliga sexuella förhållanden även om inte i en alltför grov och precis mening så sprids denna 

utsvävning mer och mer i samhället, speciellt bland de yngre generationerna som ju för vilka 

det blir taget-för-givet. Även om spekulerat så skulle detta kunna ses på som en god bit på väg 

mot den amoralitet som genomsyrar den nya sköna världen. 

 

Ett annat intressant lyckofenomen som samhällsinvånarna har Huxleys dystopi är drogen 

”soma” – ett lugnande, bekymmersborttagande och rogivande narkotiskt medel som ges i 

olika ransoner – invånarna uppmanas alltså till att ta denna drog, antagligen för att hålla de 

inkapslade i tron om att deras värld är fylld med lycka. Även en liknelse till detta fenomen 

kan, återigen, ses i vårt alltmer hälsoorienterade samhälle vi lever i. Visst är det bra, viktigt 

såväl som en central del av själva livet, att vara frisk och leva sunt och det är 

marknadsaktörerna väldigt medvetna om. Marknadsaktörerna, vinstsugna företag och deras 

säljare skrämmer upp folk med en massa hälsorön, företeelser som är dåliga för hälsan och 

sedan erbjuds det en mängd olika ”preparat” som ska få dem friska och om inte de är sjuka så 

ska det i alla fall optimera deras hälsa och skapa ett ännu godare liv. För man vill ju inte gå 
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omkring och vara rädd för att bli drabbad av någon hemsk åkomma.  

Denna tankegång kretsar kring rädslans kommersialisering som Bauman diskuterar då han 

resonerar kring hur folkets rädsla har blivit den alltmer drivande faktorn, den tråden att dra i 

när man skall styra över ett folk. Befrielse från rädsla är det bästa ”försäljningsargumentet” 

(Bauman, 2005: 130) och medan staten, politiken som jag kort nämnde tidigare, har förlorat 

denna befrielsemakt så vänder sig folket alltmer till marknaden för att söka tröst och skydd, i 

form av ett köp av en tjänst eller produkt som är förklätt som en upplevelse, en livsstil eller 

status av något slag. 

 

George Orwell -1984 

Min andra bok skiljer sig i vissa punkter från den nyss diskuterade. Den utspelar sig för det 

första inte så långt fram i en avlägsen tid utan känns mer näraliggande och påtagligare. Medan 

Brave New World ska föreställa ett konstruerat paradis där allt är frid och fröjd och social 

stabilitet har nått sin topp så målas det i 1984 lite av motsatt bild. Året är, som titeln, 1984 och 

staden är London. Landet, Oceanien, är ett av de alla tre som finns på jorden, Oceanien, 

Eurasien och Östasien. Till skillnad mot den nya sköna världen Huxley skriver om och där en 

av de hypnopediska lektionerna inpräntade ”civilisation är sterilisation” och där omgivningen 

verkar vara ren och ja, steril, så är världen i 1984 ganska smutsig och grå.  

 

Efter en revolution på 50-talet tar det enväldiga ”partiet” makten i Oceanien och styrs av 

partiledaren och diktatorn som kallas ”Storebror” vars ansikte syns på plakat och planscher 

som hänger överallt med den numera klyschiga underrubriken ”Storebror ser dig”. Partiet 

består av det ”inre” samt det ”yttre partiet” och har tre myndigheter – Sanningsdepartementet, 

Kärleksdepartementet och Fredsministeriet – som det använder sig av för att kontrollera 

befolkningen. Det andra departementet sköter likvidering av förrädare, ”tankeförbrytare”. 

Fredsministeriet sköter krigen, som förs mot andra länder. Det första departementet, 

Sanningsdepartementet, sköter all propaganda och all administration som bland annat 

innefattar ändring av skrifter, radering av förekommande fel som någon i partiet har sagt eller 

gjort. Historian omarbetas i efterhand och allt detta för att ordningen ska hållas och för att 

passa styrets syfte. Detta sköts av partimedlemmar, folk som sägs vara lojala mot partiet och 

dess ledare - Storebror.  

 

Det är således en totalitär stat där partiet försöker styra allt, tanke såväl som känslor, och 

hyser inga medel för att få det gjort. En klocka ringer då jag läser i Baumans ”Europa” och 
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där han beskriver hur Europa numera står i Imperiets skugga. Här syftar han då på det 

amerikanska imperiet, likt en totalitär stat som inte är öppen för någon pluralism, och vilket 

enväldigt styre de försöker sig på genom att vara den som drar i alla trådar över vår planet – 

kan tyckas vara skrämmande. (Bauman, 2005: 55-103) 

 

Skenbar demokrati – dold disciplinering 

Den typen av administrativa arbeten som bedrivs i Sanningsdepartementet kan vi idag känna 

igen då det handlar om en diktatur och vi som lever nu har upplevt diktaturer, även om bara 

på håll, och känner till vad det är för något. Men även i vår så kallade demokrati styrs det med 

liknande medel, dock inte lika tydligt för alla att se. Eftersom vi räknas till ett mer civiliserat 

samhälle så har användningen av konkreta tvångsåtgärder, som staten har monopol på genom 

polis och militär för att skipa ordning, hållits åt sidan. De används bara i marginella 

situationer, utanför vardagen, då bråk och uppståndelse uppstår vid exempelvis 

gatudemonstrationer och liknande situationer då mer våldsamma utföranden från polisen 

krävs. (Mathiesen; 1980)  

 

Mathiesen (1980) som jag tidigare tog upp, behandlar de funktioner, den icke-fysiska, icke-

våldskontroll som finns inom västvärldens liberaldemokratiska stater. Till skillnad från 

konkreta tvångsåtgärder så är den dolda disciplineringen lågmäld och så integrerad i hela 

samhällsskiktet att den inte läggs märke till. Dessa funktioner är till för att förhindra att någon 

revolution och samhällsomstörtande skall kunna uppstå. Människorna skall hållas på sin plats 

för att de styrandes intressen inte skall rubbas och jag skall närmast försöka klargöra denna 

dolda disciplinering. 

 

Mathiesen redogör för fem delar av den dolda disciplineringens innehåll. Såsom absorbering 

av åsikter och handlingar som från början överskrider och hotar den bestående ordningen. 

Dessa integreras i den bestående ordningen så att de fortfarande befrämjar de rådande 

intressena och ”rundas till” så att de inte hotar den bestående ordningen, samtidigt som de 

åsikter och handlingar förverkligas i en sådan utsträckning att man undviker kritik mot staten. 

(Mathiesen, 1980: 32) 

 

Systemplacering av personer och grupper som från början representerar ståndpunkter som 

skulle kunna överskrida och hota ordningen är en annan disciplinerande funktion. Detta 

drabbar individer som har sina jobb och arbetar inom komplexa system, som på en mängd 
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olika sätt förtrycker henne genom att det bromsar såväl som hindrar att överskridande åsikter 

och handlingar skall utvecklas. (Mathiesen, 1980: 33)  

 

En tredje funktion är den så kallade professionaliseringen. Personer och grupper som från 

början representerar överskridande ståndpunkter sugs upp i alla de stora proffesionerna i vårt 

samhälle. Detta innebär att de personer som från början skulle kunna representera 

överskridande ståndpunkter och en överskridande handlingspotential, lockas av de stora 

professionerna i vårt samhälle, och det finns inget samhälle som frambringar professioner – 

experter eller specialister – som generellt sett är revolutionära i förhållande till samhället. 

(Mathiesen, 1980: 33) Det tvång som här tillämpas sker framförallt under den studietid som 

en specialist eller expert måste genomgå och den begreppsapparat som hon där måste tillägna 

sig, och dessutom det särskilda tankesätt som man måste behärska, för att bli professionell. 

 

Som det fjärde innehållet förklarar han den legalisering som juristerna och juridiken utgör. 

Det maktspråk som jurister brukar har i sig en starkt förtryckande verkan på andra. Därför kan 

andra bli rädda för att säga emot eftersom de då kan hamna utanför eller så lär de sig språket 

för att hålla sig inom ramarna. I vilket fall så undertrycks benägenheten att överskrida åsikter 

och handlingar. (Mathiesen, 1980: 34-35) 

 

En sista funktion är den maskering och ett rent namnbyte av den yttre gestaltningen av 

institutioner. (Mathiesen, 1990; 43-63) Med det menas att disciplineringsåtgärder bär andra 

benämningar än ”fängelse” men att principen är densamma. Detta klarlägger jag även mer 

ingående längre fram. 

 

”För att uppsummera: den dolda disciplineringen är absorberande, systemplacerande, 

professionaliserande, legaliserande och maskerande. Genom absorbering av hotande 

målsättningar, placering av personer och stora grupper inom system, professionalisering 

av samhällsproblemens lösningar, omdefiniering av problem till legaliserade 

problemställningar och generell maskering av dem – genom allt detta kuvas vi till att 

underordna oss vissa åsikter och handlingssätt.” (Mathiesen, 1980: 37) 

 

En annan formulerad summering är att den dolda disciplineringen kan liknas vid en cirkel 

eller en kedja med olika länkar, där olika samhällsinstitutioner ingår. Kedjan består av tre 

länkar: bakomliggande intressen, verkställande organ och mottagare. Företagen inom det 
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privata näringslivet samt regering och riksdag är exempel på bakomliggande intressen. 

Ägarintressena och de allmänt bestämmande intressena har tillgång till sanktioner, och det är 

dessa bakomliggande intressen som sätter handlingspremisserna för de efterföljande länkarna 

i kedjan. (Mathiesen, 1980) 

 

Premisserna har ofta två generella egenskaper. För det första är de underförstådda, dvs de är 

oskrivna och sällan uttalade, och de blir uttalade först när nästkommande länk i kedjan 

överskrider premisserna. För det andra är de vida, d v s de låter nästkommande länk i kedjan 

få ett stort mått av självständighet så länge som själva grundpremisserna efterlevs. 

Grundpremisserna kan vara av moralisk, politisk och ekonomisk karaktär. Förhållandet att 

premisserna är underförstådda och vida skapar förutsättningar för en ideologi som betonar 

samhällsinstitutionernas handlingsfrihet, en frihet som i själva verket är begränsad och 

skenbar.(Mathiesen, 1980) 

 

Förutsättningarna för ideologin stärks ytterligare av att de underförstådda och vida 

grundpremisserna också efterlevs av nästa länk i kedjan, som på förhand har inordnat sig 

under premisserna. I och med detta blir grundpremisserna helt underförstådda, ingen 

diskuterar dem eftersom de ju inte behöver diskuteras. Man får då skenbart eller ytligt sett en 

fullständig “frihet”. (ibid.) 

 

Bakomliggande intressen är den dolda disciplineringens första länk. Den andra länken utgörs 

av verkställande organ. Exempel på sådana är institutioner kontrollerade av det privata 

näringslivet t.ex. massmedia, den statliga byråkratins institutioner, samt skolan och den 

litteratur eleverna får läsa där. De verkställande organen skall alltså verka inom de 

grundpremisser de bakomliggande intressena ställt upp. De ger stöd åt de bakomliggande 

intressenas uppfattningar och intressen, och överför deras budskap till den tredje länken. 

Sammantaget innebär detta att de verkställande organen ser till att den dolda disciplineringens 

struktur inte rubbas. (ibid.) 

 

För att konkretisera vad förhållandet mellan grundpremiss och verkställande organ kan 

innebära ska vi se ett exempel. Massmedierna styrs av marknadsekonomiska och politiska 

premisser. En av grundpremisserna för veckopressen är ekonomisk förtjänst. Så länge 

avkastningen är stor får veckotidningen göra “vad den vill“ utan ägarintressenas inblandning. 

Genom att grundpremissen, i det här fallet premissen om profit inom veckotidningsbranschen, 
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är underförstådd och vid och därmed efterlevs automatiskt, diskuteras den inte. 

Veckotidningen har skenbart eller ytligt sett en fullständig frihet men i själva verket var den 

redan på förhand inordnad under ägarintressenas grundpremiss. (ibid.) 

 

Den dolda disciplineringens tredje länk, mottagare, utgörs av samhällets samtliga individer. 

Dessa blir enligt Mathiesen “... till passiva mottagare av de budskap som institutionerna 

sänder ut, och dessa budskap kretsar i allt väsentligt kring de kortsiktiga intressena. Man får 

därför inget perspektiv på de långsiktiga intressena, och det sker på så sätt en skenbar allians 

mellan ´folket´och institutionerna.” (Mathiesen, 1980: 46) Representanter för olika 

samhällsinstitutioner, t.ex. partipolitiker i riksdagen eller representanter för veckopressen, kan 

sedan hänvisa till att folk vill ha precis det dessa institutioner åstadkommer. Så länge folk inte 

“störs“ med tankar av mera långsiktig karaktär, fungerar detta cirkelresonemang perfekt. 

Genom att budskapen från samhällsinstitutionerna stimulerar kortsiktiga intressen stöder och 

förstärker de efterfrågan på just de budskap som institutionerna sänder ut. (Mathiesen, 1980) 

 

Förutsättningen för att den tredje länken (mottagarna) ska fungera som passiva mottagare av 

institutionernas budskap, är att mottagarna är “väl förberedda“ genom det internaliserade 

“kunskapsförråd“ de har inom sig som ett resultat av socialisationsprocessen. Budskapen 

appellerar till, “slår an strängar“ inom dem. Cirkeln förutsätter ett absorberande socialt 

system. (ibid.) 

                                                                                                                                              

De bakomliggande intressena upprätthålls utan att dessa intressen behöver göra några 

konkreta ingrepp i nästkommande leds konkreta dispositioner, utan att det sker någon konkret 

och påvisbar disciplinering av de nästkommande leden. Den reella disciplinering av åsikter 

och handlingar som ständigt pågår är något som är dolt både för deltagarna själva och för de 

utomstående åskådarna. Det förekommer inga yttre påtryckningar och än mindre några poliser 

eller andra larmande element. Ytan är blank, och vi ser inte den politiska disciplinering som 

faktiskt finns där. I och med att ytan är blank är den dolda disciplineringen mycket svår att 

påvisa genom vanliga empiriska metoder… (ibid.) 
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Tele-screens och övervakningssamhället 

Alla partimedlemmar i 1984 bevakas ständigt genom ”tele-screens” som finns i alla bostäder, 

arbetsplatser och offentliga lokaler. Dessa skickar information och propaganda från Storebror 

och partitoppen, men framförallt används de för att övervaka befolkningen på ett effektivt 

sätt.  

 

”Det var naturligtvis omöjligt att veta om man iakttogs i ett visst ögonblick… Man fick 

gissa sig till hur ofta och enligt vilken princip tankepolisen kopplade in varje enskild 

individs nät.” (Orwell, 1973: 8) 

 

Detta är högst intressant då det för tanken till Jeremy Bentham’s ”Panopticon” – den 

uppsättning av konstruktionsprinciper som han arbetade fram under 1700-talets senare hälft 

för att skapa det fulländade fängelset – och det alltmer övervakningsbaserade samhälle, som 

vi idag lever i. Grundprincipen för bygget är, som det Storebror och partiet använder sig av i 

1984, likt det arkitektoniska system som Bentham skissade upp, så kanske var det så att 

Orwell tagit del av Benthams teori?  

 

”Det allseende ögat”, som det också kallas, går ut på att byggnaden är cirkulär och att 

fångarnas rum tar upp omkretsen medan övervakarens rum upptar mitten. (Bentham, 2002: 

56-58) Detta gör att övervakaren kan observera alla fångarna, givetvis inte alla på en och 

samma gång, samtidigt som fångarna inte kan vara säkra på när de är under uppsyn men 

eftersom brott sanktioneras så håller sig fångarna i skinnet hela tiden eftersom de inte vill 

riskera att bli straffade. Likadant är det för partimedlemmarna i 1984, de vill absolut inte bli 

upptäckta för något regelbrott eller tankebrott, så därför är det ens knappt deras tankar som är 

fria, än mindre vad de får göra, då dessa tele-screens är uppsatta överallt för att kunna 

övervaka dem.  

 

De ursprungliga idéer från upplysningstiden som ligger till grund för panopticon är baserade 

på tron om att människan är formbar under uppfostran och möjlig till att förändras 

(reformeras) senare i livet. En viktig utgångspunkt för detta är metaforen att människan föds 

som ”ett oskrivet blad” eller tabula rasa. (Bentham, 2002: 16-17) Det var på de premisserna 

man ville införa ”förbättringsanstalter” såväl som fängelser. Så följer därav att den panoptiska 

visionen som Bentham hade var just att skapa en helt kontrollerbar institution med 

möjligheten att kunna kontrollera alla de delar som skapar individen. (Bentham, 2002: 37)  
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Den abstrakta panoptismen 

 

”En cirkelrund byggnad bildar en ring i vars mitt reser sig ett torn; detta är försett med 

stora fönster som vetter mot ringens insida; den ringformade byggnaden är uppdelad i 

celler som går tvärs igenom den; varje cell är försedd med två fönster, ett inåt, som 

svarar mot fönstren i tornet; ett utåt som släpper in ljuset som tränger igenom cellen från 

ena sidan till den andra. Det enda man behöver göra är då att placera en övervakare i 

tornet och låsa in en dåre, en sjuk, en dömd brottsling, en arbetare eller ett skolbarn i 

varsin cell… Varje bur är en liten teater för en enda skådespelare, fullkomligt 

individualiserad och ständigt synlig.” (Foucault, 2003: 201) 

 

Som den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault artikulerar det så har 

panoptismen varit en banbrytande idé inom samhällsvetenskaperna, likt det omvälvande 

undersökningen och examineringen hade för rättsväsendet och ångmaskinen hade inom 

naturvetenskapen. (Foucault, 2003: 224-228) En av de stora fördelar som gjorde idén jag för 

tillfället belyser så kraftig, var just att; 

 

”Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som gör det möjligt att 

oavbrutet iaktta och omedelbart känna igen.” (Foucault, 2003: 201) 

 

En angelägen påpekelse härvid vore just den att panopticon inte är en ”drömbyggnad”, utan 

diagrammet av en maktmekanism reducerad till dess idealtyp. 

 

Om vi nu bortser från den konkreta anstalten som arkitekturen bär, så måste vi här i mitt 

sammanhang tänka oss den som ett abstrakt system, en sammanhängande helhet, som 

applicerats över hela samhällskroppen. Detta system har sedan enligt min hypotes blivit 

alltmer lättare att upprätthålla i och med våra teknologiska framsteg. Lättare i den 

bemärkelsen då den offentliga användningen av register och persondata drivs på av en 

symbios och ett ömsesidigt beroende mellan tjänstemän i myndigheter och företag som 

utvecklar, tillverkar och sedan levererar teknologin. (Ström, 2003) Tjänstemännen har fått en 

uppgift att lösa, och de vill göra det så bra som möjligt med utökade resurser. Då är det 

naturligt att söka efter möjligheter att effektivisera detta genom automation, och genast ser de 

vilka enorma möjligheter som informationsteknologin erbjuder. (Ibid.) Företagen som säljer 

utrustningen har till synes en legitim strävan att finna nya användningsområden för sina 
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produkter och därmed öka sin försäljning. Därför sägs deras försäljning av teknologin vara 

berättigad eftersom den ”behövs”. Alltså: De offentliga tjänstemännen skänker lönsamhet åt 

leverantörerna som skänker lösta arbetsuppgifter åt de offentliga tjänstemännen. 

Tillsammans bildas ett starkt förbund för en alltmer långtgående teknologisering av 

övervakarsamhälle. (Ström, 2003: 206-212) Detta kanske inte är något medvetet ”drag” från 

etablissemanget, men visst skulle vi kunna se denna teknologisering som en slags ut – och 

påbyggnad av den panoptiska idén? 

 

Institutioners normaliserande funktion 

En annan väsentlig aspekt kring utvecklingen av panoptismen, dess funktion och effekt, är 

den som Foucault implicit tar upp i sin diskussion kring fängelsets framväxt. I samband med 

fängelset och fängelsestraffets inrättning som resultat av 1700-talets allt större problem med 

befolkningstillväxt och industrialiseringens frammarsch, så smög sig fängelsesystemet in på 

alltfler områden. Med sig tog den dömande handen bland de instanser som kontrollerar, 

förvandlar, rättar och förbättrar. (Foucault, 2003: 305-308) Foucault menar att 

fängelsesystemet agerar inom hela samhällskroppen och att det ständigt blandar tekniken att 

rätta till, med rätten att straffa. Detta kan man känna igen då institutioner som sjukhus, skolor, 

dårhus och även domstolar har ett gemensamt innehåll, nämligen att diagnosticera en 

avvikelse och tillrättavisa. Givetvis har de en mängd andra innehåll sett ”utifrån” men efter 

fängelsesystemets färdigutvecklande – då en ny typ av kontroll framkommer och den 

disciplinära normaliseringen specificeras institutionellt, som Foucault pekar på i sitt verk – 

har institutionerna också fått en naturlig funktion (och upplevs nog som en del av den 

naturliga attityden gentemot samhällsinstitutioner) som tillrättavisande av en viss sorts 

beteende, handlingstyp och en särskild typ av personlighet. (Foucault, 2003: 297-310)  

 

Sedan har det givetvis funnits oerhört många fler aspekter av utvecklingen som befunnits på 

olika plan, inom olika skådeplatser och genom olika diskurser. Dessa jag väljer att lägga fram 

är en mycket liten del av allt det som på ett relevant vis skulle kunna illuminerar denna bit av 

det jag i min problemformulering efterlyste; nämligen hur panoptismens utveckling som en 

massiv kontrollmekanism (samt de socialpsykologiska implikationer) kan på något vis ha 

influerat människor av idag.   
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Den sociala responsivitetens disciplinering 

Samhället – dess företrädare och olika representanter – vill disciplinera individen, tygla henne 

och dressera henne. Häri kommer den sociala responsiviteten att beröras via Johan Asplund 

som just tar upp Foucaults Surveiller et punir – originaltiteln på Övervakning och Straff som 

jag använder mig av i uppsatsen – och vilken roll responsiviteten spelar kring den. Som 

Asplund förklarar så är responsiviteten en allmän svarsbenägenhet. Människan är en 

responsiv varelse, hon har en allmän benägenhet att respondera på stimuli. (Asplund; 2004, 

32-34) Asplund hävdar att disciplineringen syftar till att eliminera en fri social responsivitet, 

att den vill ersätta den med entydiga förbindelser mellan stimuli och responser, varvid 

responserna skall vara sådana som ”överheten är betjänt av”. (Asplund, 2004: 81) Samhället 

vill således dressera individen på så vis att personer inte skall vara impulsiva och de skall inte 

vara spontant responsiva så som de är i sin allra mest elementära form, som små barn är under 

sina första fem år, utan de ska disciplineras för att respondera på ett särskilt sätt. Man ska inte 

vara spontan. Visst är inte individer passiva ”offer” men enligt Asplunds tes så blir deras 

responsivitet disciplinerad under uppväxten på så vis att de personer som vi kallar vuxna är de 

som lever i en disciplinerad socialitet, medan barnen är de som lever i en fri social 

responsivitet och elementär gemenskap. Så att behålla barnasinnet skulle kanske liknas vid att 

behålla en fri social responsivitet?  

 

Asplund formulerar vidare fängelsets princip i en enkel form och betonar att den utgör en 

massiv negativ bekräftelse av den sociala responsiviteten:  

 

”… att disciplinera är att bemästra den sociala responsiviteten, och fängelset är den för detta 

ändamål konstruerade inrättning.” (Asplund, 2004: 81-82)  

 

Så om vårat samhälle har blivit alltmer genomsyrat av fängelsesystemet och dess 

fängelselikhet som Foucault menar på (Foucault; 2003) så bidrar väl detta till att trycka ner 

den fria sociala responsiviteten hos individen? Även om samhället, dess företrädare och 

representanter, säger sig erbjuda och skänka människorna trygghet så hålls dem väl samtidigt 

”fångna” på så vis att de som socialt responsiva varelser disciplineras alltmer till asociala 

responslösa varelser? Asplund menar just på att det i det samtida samhället finns starka krafter 

som motverkar den sociala responsiviteten. Att samhället antar en alltmer abstrakt karaktär 

och att detta leder till stereotypa mänskliga relationer. (Asplund, 2004) 
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Den inkrypande auktoriteten 

Innan vi skrider in på det som i någon form kan kallas för analys i min uppsats så vill jag ta 

hjälp av ett fragment från Fromms resonemang ur Flykten från friheten (1982). Häri kan han 

sägas vara en socialpsykolog som teoretiskt studerat det moderna samhällets följder och som 

menar att individerna inte vill ha den frihet som samhället sägs erbjuda (i utbyte mot en bit 

trygghet) utan tar till olika slags ”flyktmekanismer” som resultat av de krav som ställs på 

dem. Detta som följd av den individuella maktlöshet och isolering som modernismen har 

medfört. (Fromm, 1982) Sammanlagt kan det verka taget ur dess stora sammanhang som 

Fromm bygger upp men skall häri ses som ytterligare en kugg i vad jag åsyftar belysa och 

handlar om den auktoritära karaktären. Detta hoppas jag kan bidra till en bredare förståelse 

för hur individens sociala möjligheter att förverkliga sig själv hämmas av olika mekanismer 

och att hennes sociala rörelseradie skärs och begränsas samt bestäms av utomstående faktorer, 

men också mer av henne själv, än vad hon kanske är medveten om. 

 

Till att börja med skall det förklaras att auktoritet här inte är en egenskap som man ”har” utan 

termen anger ett förhållande mellan människor, varvid den ena parten ser upp till den andra 

som den överlägsna. (Fromm, 1982: 121) Vidare skiljs det mellan yttre och inre auktoritet 

samt att auktoriteten inte behöver vara en person eller en institution, som säger: ”du skall göra 

detta, du får inte göra detta”. Medan den här typen av auktoritet kan kallas yttre auktoritet, 

kan auktoriteten framträda såsom inre auktoritet under namn av plikt, samvete eller överjag. 

Fromm menar att utvecklingen till det moderna samhället och de rådande åskådningarna som 

fyllde den, kan karaktäriseras av att en yttre auktoritär ersatts av en inre. (Fromm, 1982: 123)  

 

Detta kan av många ses som en seger för friheten då det inte föreföll en fri människa värdigt 

att lyda utifrån kommande befallningar. Men att kuva hennes naturliga böjelser och att 

bemäktiga sig en del av individen t ex hennes förnuft, vilja eller samvete, tycktes vara själva 

frihetens väsen. (Fromm, 1982) Här menar Fromm att samvetet härskar med lika stor 

stränghet som den yttre auktoriteten och vidare att innebörden av de befallningar samvetet ger 

i sista hand inte bestäms av individens eget jag utan av samhälleliga krav, som antagit 

värdigheten av etiska normer. Samvetets herravälde kan t o m vara strängare än yttre 

auktoriteters, då individen uppfattar dess befallningar som sina egna; hur skulle hon kunna 

göra uppror mot sig själv? (Fromm, 1982) Enligt Fromm som skriver att ”samvetet” under de 

senaste årtiondena har förlorat mycket av sin vikt – att det verkar som varken yttre eller inre 
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auktoritet spelat någon framträdande roll i individens liv – så är det så att auktoriteten istället 

för att försvinna bara har gjort sig osynlig. Istället för en öppen auktoritet härskar en 

”anonym” auktoritet. Den maskerar sig som sunt förnuft, vetenskap, själslig hälsa, normalt 

beteende, allmän opinion. (Fromm, 1982: 123)  

 

Kontroll över de konstituerande delarna? 

I linje med mitt syfte som var att även försöka visa hur teknologiseringen kan tänkas bidra till 

en ut- och påbyggnad av den panoptiska idén så skriver även Ström att IT-utvecklingen 

riskerar att göra oss alla till invånare i ett slags digitalt panopticon. (Ström, 2003; 213) Bilden 

nedan ämnar symbolisera ett modern ”vakttorn” i ett digitalt panopticon. 

 

(http://www.imedi.org/docs/photos/Panopticon/PANOPTICON_control_booth.jpg hämtat 

den 3 december 2006) 

 

Ström menar att vi i denna tid lever i ett snokarsamhälle där vi, som jag inledningsvis 

refererade till, lämnar elektroniska fotspår efter oss på olika vis. Vid detta läge får vi se att 

tornet som det panoptiska bygget cirkulerade runt och rummen med dess fönster, numera är 

ersatt av den synliga men också, framförallt, av den icke synliga kameran som finns 

”överallt” i det urbana rummet i form av ”chip” och registreringsmanicker.  
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Låt oss nu ta till minnes vad upplysningsfilosofins -och- fängelseinrättarnas grundtanke var; 

att människan är formbar under uppfostran och möjlig till att förändras (reformeras) senare i 

livet och hur bra det vore att skapa en helt kontrollerbar institution med den möjligheten att 

kunna kontrollera alla de delar som skapar individen. Skulle detta alltmer detaljerade 

övervakande kunna ha någon koppling med viljan att kunna kontrollera alla de delar som 

skapar individen? Alla delar i den mån att vår sociala sfär begränsas och det går att 

kontrollera vad vi handlar och äter, vad för intressen vi har (kanske även vad vi skall komma 

till att intressera oss för) och vad för framtidsplaner vi kan tänkas slipa på? Att allt bitar som 

gör upp individen är offentliga och ”up for grabs”. Varför vill dessa intressenter hålla reda på 

all möjlig information om så många individer? Det kanske kan ses som en del av alla de delar 

som skapar individen?  
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Säkerhet eller ökad rädsla – flanering bland centrala begrepp 

I de dokument (3 st.) som jag valt att använda mig utav, vilka jag tidigare nämnt, så anser jag 

mig kunna urskilja vissa centrala begrepp. Jag skall härvid försöka dela in de enligt den 

diskursanalytiska begreppsapparat som presenterats och kategorisera dess betydelser. Enligt 

den foucaultiska inriktningen så ska man försöka ”urskilja relationen mellan olika utsagor” 

(Bergström & Boréus, 2005) och det aktuella uttrycksplanet är bland annat olika offentliga 

dokumentationer som behandlar bevakning och övervakning såväl som hur det kan tänkas 

komma påverka den personliga integriteten. I min sökning efter den nodalpunkt som jag 

spontant tyckte mig observera i övervakningsdiskursen så verkar det vara så att säkerhet är 

den punkten – det privilegierade tecknet kring vilket de andra tecknen ordnas och får sin 

betydelse. Nedan försöker jag föra fram belägg som visar på att det kan vara så. 

 

I det första utdraget från den statliga offentliga utredningen, som handlar om att utvärdera 

lagen om allmän kameraövervakning (1988: 150), nämns de utgångspunkter som utredningen 

skall följa: 

 

”Huvuduppgifterna är att överväga och analysera användningen av kameraövervakning ur ett 

brottsförebyggande perspektiv…” (SOU 2002: 110 s.13) 

 

Den betydelse som ”brottsförebyggande” har verkar förtydligas i nästa mening: 

 

”Kameraövervakning används huvudsakligen som hjälpmedel för att förhindra brott eller minska 

risken för olyckor.” (SOU 2002: 110 s.13) 

 

Vi kan följaktligen tänka att brottsförebyggande betyder och handlar i sammanhanget om att 

förhindra brott men vad innebär att minska risken för olyckor? Vad räknas som olycka? Det 

verkar dessvärre inte framkomma så uttryckligt. Och utifrån det som anges såsom syftet för 

allmän kameraövervakning verkar det ganska tydligt att det är till för ökad säkerhet. 

Utan några förekommande brottshandlingar kan väl folk, hederliga medborgare, gå säkra? 

 

Som en parantes bör jag redovisa att de vidare även skriver att:  

 

”Syftet med lagen (min kurs. då det inte ska blandas ihop med syftet med allmän kameraövervakning) 

om allmän kameraövervakning är att reglera användningen av kameraövervakning så att verksamheten 
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kan bedrivas på ett effektivt sätt samtidigt som ett tillfredsställande skydd mot integritetsintrång 

upprätthålls”. (SOU 2002: 110 s.13)  

 

Utredarna har således även den personliga integriteten i åtanke och att den bör skyddas. 

Vidare nämnde jag i min problemformulering ansiktsigenkänning såsom en teknik som kan 

användas: 

  

”Teknikutvecklingen inom den närmaste framtiden kan väntas leda till att minneskapaciteten i 

kamerorna ökar ytterligare. Det kommer troligen att bli vanligare med kameror som känner igen 

beteendemönster och ansikten.” (SOU 2002: 110 s.14)  

 

Detta är de offentliga utredarna medvetna om och det kan vara tillhörlig att visa ett utdrag 

från Pär Ströms nyhetsbrev ”Big Brother Bulletin – nr 10/2006”: 

 

Människokartor ska följa oss sekund för sekund 

Harry Potters magiska karta i verkligheten 

EU ger ekonomiskt stöd till utvecklingen av en teknologi för rörliga människokartor, i 

första hand avsedda för flygplatser. Resultatet ska bli som den magiska kartan i Harry 

Potter-böckerna, där man sekund för sekund kan se hur varje människa går. 

Det hela ska åstadkommas genom en kombination av RFID-chips (mikroradiosändare) och smarta 

övervakningskameror. Vid incheckningen på flygplatsen ska varje passagerare förses med ett RFID-

chip. Exakt hur det ska ske är inte bestämt. Chippet kan komma att sättas i boardingcardet, eller 

också på passageraren genom en rem om halsen eller handleden. Ett nätverk av RFID-läsare kommer 

sedan ungefär en gång i sekunden att kartlägga varje persons läge med en noggrannhet av ungefär 1 

meter. Den informationen läggs i ett datasystem samman med bilder tagna med de smarta 

övervakningskamerorna som är av panoramatyp. Människornas rörelser ska följas som gröna prickar 

som rör sig, förmodligen inlagda på videobilderna från övervakningskamerorna (se bild nedan). 
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Bild: De gröna prickarna är människor som rör sig. Denna information sammanställs med 

övervakningskamerornas bilder. 

 

Teknologin utvecklas av ett konsortium bestående av bland annat Centre for Security and Crime 

Science vid University College of London (UCL), Telecommunications Systems Institute i Grekland och 

Debrecen-flygplatsen i Ungern. I november 2006 ska en testversion tas i drift på Debrecen-

flygplatsen, och enligt de involverade institutionerna och företagen ska systemet finnas tillgängligt för 

andra flygplatser "om två år".  

Harry Potter-kartorna ska inte bara följa varje människas rörelser, de ska också tolka 

flygpassagerarnas beteende. Vid "onormalt" beteende ska detta analyseras och lagras. I ett senare 

skede finns planer på att komplettera systemet med biometriska data. I första hand nämns 

ansiktsdata, att användas för att möjliggöra automatisk ansiktsigenkänning i övervakningskamerorna.  

Huvudsyftet med människokartorna är som väntat att identifiera människor som kan misstänkas 

planerara terrordåd, men konsortiet ser även andra tillämpningar. Exempelvis för konsortiet samtal 

med flygplanstillverkaren Airbus, som håller på att utveckla ett så stort flygplan (700 passagerare) att 

ombordstigningen kan ta så lång tid att förseningar kan uppstå. Därför finns tankar på att använda 

Harry Potter-kartorna till att strax före boarding-tid titta efter var alla som ska med den aktuella 

flighten befinner sig och sedan skicka ut "springare" som hämtar de passagerare som befinner sig 

långt bort från gaten. En talesman för utvecklingsprojektet, associate professor Paul Brennan vid 

University College of London, ser i förlängningen möjligheter att använda Harry Potter-kartorna även 

på andra platser än flygplatser. "Tillämpningar finns överallt där det finns många människor", säger 

han till nyhetstjänsten ZDnet.  

Länkar: 

Artikel: http://news.zdnet.co.uk/communications/networks/0,39020345,39284095,00.htm 

Konsortium: www.optag-consortium.com 

UCL: www.cscs.ucl.ac.uk/ 
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Inte för att verka tendentiös nu Thom, men detta verkar lite väl avhumaniserande, eller vad 

säger du? Att betrakta människor som små prickar som hålls under lupp… 

Nu är det ovan kanske inte ett aktuellt exempel för oss här i Sverige utan något som 

antagligen ligger mer på utvecklings- och experimentell nivå, men trots det finner jag det 

lämpligt att flinka in utdraget då det även i den offentliga utredningen finns en medvetenhet 

om att liknande kan komma hit. Det kanske bara krävs någon smärre olycka på en flygplats i 

Sverige för att det ska snabba på utvecklingen av teknikens ankomst/tillämpning. 

Även här märks det av att användningen är till för att lättare hålla ordning och lägga märke 

till ”onormalt” beteende och därav öka säkerheten. 

 

Vid detta är det även lägligt att glida in på den teoretiska beskrivning av ansiktsigenkänning 

som jag tittat närmare på och se vad för yttranden som där görs. I rapporten redogör utredarna 

för en sorts teknologi – biometri – och anger skäl till varför man skall ”använda” sig utav det. 

Till att börja med skall här sägas att denna dokumentation är publicerad i något som heter 

”RAND Public Safety and Justice” (min kursivering), som utvärderar detta med biometri 

för/inom staten Virginia i USA. (Dokumentet hittas på: 

www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB396/DB396.pdf hämtad den 22 oktober 2006) 

Den forskning som förklaras i rapporten är utförd av just RAND som är en icke-profit 

institution som ska hjälpa samt förbättra policy och beslutsfattande genom forskning och 

analys. 

I rapporten redovisas att biometri används för bl. a. autentisering, äkthetsbevisning och 

verifiering och det förtydligas att denna ansats är till för att höja säkerheten: 

 

“Authentication may be defined as “providing the right person with the right privileges the right 

access at the right time.” In general, there are three approaches to authentication. In order of least 

secure and least convenient to most secure and most convenient, they are: 

 • Something you have - card, token, key. 

 • Something you know- PIN, password. 

 • Something you are - a biometric. 

Any combination of these approaches further heightens security. Requiring all three for an 

application provides the highest form of security.” (Ibid. s.6) 
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Återigen märks det återkommande begreppet ”säkerhet” i sammanhanget, syftandes på att 

dessa kombinationer som ovan redogörs förser en med den högsta formen av säkerhet… 

 

Än så länge har jag lagt accentuering på säkerhetsbegreppet men även klargjort för den 

allmänna utredningens medvetenhet om den personliga integriteten. Dessa två kan sägas 

utgöra några utav de centrala begrepp som rör sig bland de utsagor som görs inom den 

offentliga övervakningsdiskursen. 

 

I den magisteruppsats jag dessutom använt mig av som material, som en del av det utsagoplan 

den offentliga övervakningsdiskursen utgör, behandlas även där frågor kring säkerhet och 

personlig integritet: 

 

”I oktober 2005 införde Sverige ett nytt pass. Det nya passet innehåller ett lagringsmedium i form av 

ett datachip där passinnehavarens personuppgifter och en digital ansiktsbild lagras. Vid passkontrollen 

kommer denna digitala ansiktsbild utgöra ett underlag för biometrisk verifiering av personen. 

Bakgrunden till införandet av biometri i samband med passkontrollen är att minska missbruk av pass i 

kriminella syften, att öka säkerheten i passet samt att göra passkontrollerna effektivare och smidigare. 

Biometri är ett gammalt och beprövat sätt att identifiera individer som har många fördelar vilka 

tillsammans kan bidra till att passet blir säkrare. Något som diskuteras i samband med biometri är att 

den personliga integriteten kan påverkas negativt. Syftet med detta arbete är att öka kunskaperna om 

ansikte som biometrisk metod samt att utreda hur införandet av denna biometriska metod i det nya 

svenska passet kan påverka människors integritet.”  

(Biometri i svenska pass – hur påverkar det den personliga integriteten, Hugosson, Liselott & 

Svensson, Julia, Magisteruppsats 20 poäng, Institutionen för Data- och Systemvetenskap, 

Stockholms Universitet/Kungliga Tekniska Högskolan) 

 

En nodalpunkt i den offentliga övervakningsdiskursen kan härvid då kanske sägas vara 

säkerhet. Kontrollmekanismer som införs tänks sväva kring det begreppet. Säkerhet är 

således det privilegierade tecknet kring vilket de andra tecknen här ordnas och från vilket de 

får sin betydelse. Detta kan ha en signifikant innebörd, för enligt Berger och Luckmann 

(2003) – som kan sägas beskriva hur de osynliga men mäktiga gränser som samhällets regler 

utgör, skapas, ändras, institutionaliseras och överförs till nästa generation – ser vi att språket 

har en väldigt stor betydelse för det sociala livet. Som teckensystem betraktat har språket den 

egenskapen att vara objektivt och vi möter språket som en fakticitet utom oss själva och det 
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har en nästan tvångsmässig inverkan på oss. (Berger, Luckmann, 2003: 52)  

Språket tvingar en in i dess mönster och det är genom språket som fenomen i världen blir 

objektiverade och sedan i sin tur även reifierade, alltså förtingligade. (Berger, Luckmann, 

2003: 52-54, 106-110) Så härav följer att om övervakningen vill bidra till ökad säkerhet vill 

det språkliga bruket av säkerhet inom övervakningsdiskursen kanske samtidigt rendera en 

viss säkerhetskänsla hos människor i att kameror är uppsatta, eller om det så vill, biometriska 

pass lanserade. På så sätt är säkerheten objektiverad genom de övervakningsmedel, i dess 

simplaste form kameran, som är installerade. 

 

Vi skulle härvid kunna komma till den slutsatsen och antaga att övervakningen således 

legitimeras av den säkerhetsbetydelse som den tillskrivs. Vi kan även tänka oss att företrädare 

i den offentliga övervakningsdiskursen vill ersätta rädsla med säkerhet och utplåna, stryka ut, 

den betydelsen övervakningen kan ge i form av ökad rädsla. 

 

Människor ska inte behöva känna sig rädda, de ska känna sig säkra. Men om vi tänker på 

övervakning – momentet som många nog attribuerar med element som fara, oråd och kanske 

till och med hot och skrämsel – kan det väl även antas skapa en böjelse till att vara rädd för 

något? Människor kan vara rädda för dem vet att det är så mycket som övervakas. Om ingen 

”fara” existerar vad ska man då övervaka för? Det kan vara någonting bakom hörnet, man vet 

inte vad det kan vara som kan ställa till det, som kan ödelägga hela ens liv, vilken tur vi har 

som är övervakade? 

 

Om vi ställer oss frågan; varför ska vi behöva dras med denna nya – digitaliserade och 

datoriserade – övervakning? Så kan ett svar vara att det är för säkerhetens skull, (givetvis 

måste oerhört många fler aspekter härvid tas i åtanke men) det är för att vanligt ”folk” ska 

känna sig trygga och säkra i samhället. Brott ska förhindras och de som väl begås skall kunna 

klaras upp och redas ut. Säkerhet är den nodal som man ställer momentet övervakning emot. 

En viss stabilitet vill förmodligen uppnås och uppehållas i samhället och stabilitet får kanske 

genom att bland annat samhället är säkert? Säkerhet för nationens bästa, då man bevakar 

landets gränser mot yttre hot och tänkbara attacker, säkerhet som gynnar företagen, men 

säkerhet som i många fall kanske kränker och kan verka förnedrande för den enskilda 

individen. 
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Konklusioner och diskussion 
Eftersom jag inte har bedrivit något typisk empirisk undersökning och om använt mig utav 

teoretiska infallsvinklar, för att på så sätt kunna parallellisera med det tänkbara i våran sociala 

sfär, så får följande avsnitt betraktas mer som stampandes utifrån spekulativa ansatser och 

kanske inte som några särskilt underbyggda slutsatser. Så vilka spekulativa slutsatser kan då 

denna titt på bl.a. den panoptiska kontrollfunktion, som här antas råda, medföra? Hur kan 

individen tänkas uppleva och påverkas av denna kontroll och övervakning? Synpunkter och 

funderanden på dessa frågor skall under kommande avsnitt belysas… 

 

Oförutsedda sociala konsekvenser 

Allting blir inte alltid som man tänkt sig. Detta vore gällande även i ”snokarsamhället”. 

Databaser kan läcka och information kan komma i fel händer vilket leder till missförstånd. 

Oskyldiga individer kan råka illa ut och beskyllas för något som de inte kan motbevisa, 

eftersom de står emot oerhörda krafter som myndigheter och olika institutioner förfogar över. 

Om vi sedan betraktar offentlighetsprincipen och dess krav på öppenhet som en diskurs 

medan integritetsskyddets krav på begränsad tillgång till personlig information kan vara en 

annan. De betydelser som offentlighetsprincipens diskurs tillskriver profilering är bland andra 

den så kallade terroristbekämpningen och att detta underlättar i sin tur polisarbetet. 

Profileringen är inte till för att rota i civila personers privatliv säger diskursen, den är till för 

att kunna hitta potentiella ”samhällsskadare”. (Ström, 2003) 

 

Det manifesta i offentlighetsprincipen är framförallt den numera uttjatade 

terroristbekämpningen som makterna vill söka övervinna och lättare spåra med denna kontroll 

och övervakning. Men som Ström resonerar så skulle, med all sannolikhet, terroristerna också 

kunna lära sig att undkomma de nya systemen, som mer faller på, och som mer drabbar, de 

civila individerna än de ”skurkar” som det är avsett att få på fall. (Ström, 2003) Så även om 

övervakning är avsedd för en, inom den offentliga diskursen, godartad sak så som 

brottsbekämpning, så finns det oförutsedda konsekvenser som visar sig när systemet gått för 

långt. Vilka kan dessa vara? Ström ger ett slående exempel; att hela rättssystemet och 

rättssäkerheten kan luckras upp och vändas upp-och-ner. Han menar att den grundläggande 

principen i ett rättssamhälle, att en människa skall betraktas som oskyldig tills hon är dömd, 

det som säger att du är oskyldig till motsatsen bevisats, riskerar att upphöra. Ström skriver att 

vi riskerar: 
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”… en situation där människor i praktiken tvingas bevisa sin oskuld – istället för tvärtom som det ska 

vara i ett rättssamhälle – eftersom olika tekniska system presenterar indicier mot dem.” (Ström, 2003: 

221)  

 

Härvid skulle möjligen Ströms trovärdighet som källa kunna kritiseras; att det vore mer en 

spekulation från hans sida. Men även om det endast är hypotetiskt så kan det väl vara en 

social möjlighet och något med socialpsykologisk tyngd? Maktens företrädare kan 

exempelvis utpeka personer som skyldiga för att några data har visat på att den personen har 

varit på en plats då ett brott begåtts, detta för att man spårat personens mobiltelefon och att 

den var lokaliserad på brottsplatsen vid den aktuella tidpunkten. Men å andra sidan så visar 

det sig att personen i fråga hade blivit av med sin mobil och inte alls befann sig vid 

brottplatsen och är definitivt inte skyldig till det påstådda brottet. (Även om den sista satsen är 

en väldig hypotetisk så är den förgående en sannolikhet) Den verkliga gärningsmannen i detta 

fall har stulit den misstänkta personens mobiltelefon. Hur skall hon motbevisa det? (Ström, 

2003: 206-234) Även detta kan ses som spekulationer från Ström men det tycks visa på någon 

av de tänkbara konsekvenser som kan drabba civila individer bara för att tolkningen av data 

kan gå snett, för att man förlitar sig alldeles för mycket på tekniken. 

 

Ett intressant exempel härvid är hur en annan individ kommer att tolka informationen ur ett 

register? Detta har att göra med att vissa register har låg kvalitet på liknande vis som Ström 

visar i ett exempel om hur felaktigheter i databaser kan produceras: 

 

”Eva hade en tid haft en pressad arbetssituation med mycket övertidsarbete, vilket ledde till problem 

med huvudvärk och sömnrubbningar. När hon blev gravid ställdes saken på sin spets, eftersom stress 

kan orsaka för tidig förlossning vilket i värsta fall kan kosta barnet livet. Alltså blev Eva sjukskriven 

av en läkare fram till förlossningen. I ett visst register fanns ett antal kryssrutor att välja på när skälet 

till sjukskrivning skulle redovisas, och den term som kom närmast i det här fallet var ”utbrändhet”. 

Ett annat register, som hämtade uppgifter från det första, saknade kryssrutor för ”utbrändhet”, så det 

närmaste alternativet fick duga: ”sjukskriven för psykisk ohälsa”. Och vips, plötsligt fanns det ett 

dataregister (och kanske flera snart) som spottar ur sig uppgifter som de flesta människor faktiskt 

tolkar som att Eva är mentalpatient.” (Ström, 2003: 236-237) 

 

Ett annat exceptionellt exempel som tydligt visar det fängelselika galler som digitaliseringen 

är möjlig till att skapa: 
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”Om streckkoder i dagligvaror ersätts med RFID-chips skulle det rent tekniskt vara ganska enkelt att 

skapa ett system som straffar medborgare för varje enskild läskedrycksburk som de slänger i soporna 

istället för burkåtervinningen…” (Ström, 2003: 224) 

 

Jag nämnde ovan att den manifesta funktionen var att bekämpa brottslighet. Enligt Ström så 

kan den latenta funktionen som offentlighetsprincipens krav på öppenhet och 

informationstillgänglighet har, verka vara att av-anonymisera individerna. Ström skriver att vi 

kan komma från en punkt, där övervakning och avlyssning i olika former är extrema åtgärder 

som används av polisen enbart mot vissa misstänkta personer och enbart vid misstanke om 

allvarliga brott, till en punkt där hela befolkningen ständigt övervakas i förebyggande syfte. 

Och det skulle kunna ses som en slags beteendekontroll.(Ström, 2003: 217)  

 

Felaktiga uppgifter som sedan spridit sig bland offentliga och kommersiella databaser kan 

resultera i svårigheter för en individ att få bostad, lån, telefonabonnemang, arbete och 

liknande. (Ström, 2003: 235-249) Databasers inneboende problem beskriver Ström mer 

ingående. Han redogör för en mängd olika exempel på hur information hanterats på ett 

felaktigt sätt på grund av att man förlitat sig alldeles för mycket på databaser och IT-tekniken, 

några av vilka vi redan sett.  

 

Vi kan härvid tänka oss att samhällets styrande, de som inför övervakningen och de som vill 

prägla den med en positiv klang, är i ställning att övervaka för att de ska bli tillitsfulla inför 

sina medborgare. Tillitsfulla genom att de reder ut brott (ökar säkerheten) och på så vis även 

minskar kriminaliteten. Men likväl så kan en social konsekvens utav detta vara att det skapar 

en allt större misstro bland samhällets individer. Som Ström förtydligar så kan databasers 

läckande och personlig information som vi lämnar efter oss vart vi än går komma i fel händer 

och nyttjas på ett kränkande sätt. (Ström, 2003) Medvetandet om detta kan bidra till att 

människor är mer aktsamma inför att röra sig lika fritt i samhället. Det kan möjligtvis också 

bidra till att människor är mer försiktiga och återhållsamma och att tilltron till offentliga 

institutioner och privata företag minskar. (Ström, 2003) Det verkar som om begreppet tillit 

även skulle kunna vara något med betydelse för diskursen… 
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Totalitaristisk tendens 

Det skulle vara möjligt att dra resonemanget till dess extrem och påstå att det råder en viss 

totalitarism2 då denna bevakning kan medföra en sorts konformitet som existerar när en stat 

regerar med järnhand. Enligt logiken – ”vi ser dig och gör du något du inte får, så kommer du 

att straffas så det är bäst du uppför dig väl” – detta medför, så finns det inte många 

möjligheter för hur individen kan vara fri. Hon kan uppleva sig vara fri men detta bara för att 

detta finns i hennes naturliga attityd och är så taget för given i den bemärkelsen Alfred Schütz 

förklarar detta i diskussionen om kunskapens sociala fördelning. (Schütz, 1999: 279) Att 

ständigt vara van vid ett finger som säger ”aja baja” och därför tar-för-givet att någon kan ge 

dig ”smisk” om du inte gör si istället för så. 

 

Själva vetskapen om övervakandet – om att man från utsidan är övervakad och kan straffas, 

ställas inför rätta och allt vad det innebär – kan göra att man beter sig konformt just på grund 

av att man inte vill bli straffad. Men bara för att övervakningslogiken ovan är i effekt, att det 

påstås vara övervakat, så implicerar det inte nödvändigtvis att det sker en verklig 

övervakning/inspektion i den mening att någon ständigt sitter och ser och att man på grund av 

själva bevakningen rör sig inom rutor och gör vad som bara är tillåtet. Genom att bara påstå 

sig övervaka, så kan väl myndigheter vara säkra på att en stor mängd av människor kommer 

till att underordna sig deras regler och villkor just för att inte sanktioneras? Och detta är även 

den självgående kontrollen i ett panoptikon som människorna, eller fångarna, själva bidrar till 

att upprätthålla. Detta kan ses som en politisk strategi för underordnandet av folket och enligt 

Foucault är denna disciplin just en politisk teknik som funnits i samhällen sedan länge just för 

att kontrollera och bringa ordning i den mänskliga mångfalden. (Foucault, 2003: 218-219) 

Allt detta härleds och kan uppfattas som en följd av panoptismen som vi här ser allt tydligare. 

 

Flyktmekanismer 

På individnivå som jag även belyst tidigare så vill samhället och dess företrädare disciplinera 

individens sociala responsivitet och övervakning kan tänkas vara till hjälp med detta. Att 

individers responser blir ensidiga kan liknas vid att förtingliga dem, att ta bort individers 

sociala spontanitet för att enklare kunna kontrollera dem. Den här kontrollen av människan 

kan följaktligen bidra till ett förtingligande av individen och enligt Fromm så förvandlas 

                                                
2 Totalitära stater: stater där den totala makten innehas av ett fåtal, ytterst av en enda individ, som kontrollerar ett 
parti och som bygger sitt maktinnehav på en sorts ideologi. Sådana maktideologier var stalinismen, fascismen 
och nazismen. 
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individen väldigt lätt från en någon till ett ”något”.  Något som skall hållas under koll och 

något som skall placeras och som skall vara flexibelt och förse marknaden och ekonomin med 

det den behöver, inte tvärtom. (Fromm, 1982) Som konsekvens av samhällets ”repression” tar 

individen till flyktmekanismer. Olika destruktiva impulser, som gör att hon övervinner 

känslan av obetydlighet i förhållande till den överväldigande makten i denna typ av samhälle. 

(Fromm, 1982: 137-138) Individen, likt ett djur som hålls i bur eller under andra 

frihetsberövande förhållande, antar ett destruktivt modus, som är grundad på oförmågan att 

uthärda individuell maktlöshet och isolering. Han menar vidare att hot mot essentiella 

(emotionella och materiella) intressen skapar ängslan, och destruktiva tendenser är en 

reaktion på sådan ängslan, i form av bland annat sadism och masochism. (Fromm, 1982) Det 

kan också handla om en konstant ängslan, just för att man upplever en konstant känsla av att 

man hotas av yttervärlden. (Fromm, 1982: 134-135) ”Hotet” kan i mitt sammanhang ses som 

de påtryckningar grupper och människor kan tänkas uppleva från myndigheter och olika 

institutioner som ständigt kräver konformitet, som garant, för att den sociala stabiliteten skall 

upprätthållas. Samhället ”dömer” således individerna till ensidig leverans av responser. 

(Asplund, 2003)  

 

Vilken ny skön värld kan tänkas…? 

Vi kan nu efter exempel och efter allt ovan om det offentliga övervakandet hävda att Ahrnes 

semiorganiserade fält inte nödvändigtvis är så befriande som han antog det vara. Det är främst 

i de semiorganiserade fälten som individers anonymitet idag hävs som mest, då hon är som 

mest synlig och som mest tillgänglig för uppspårning. Det är inom alla köpcentrum, i 

tunnelbanan, på flygplatsen, i det offentliga rummet, som hon ses som mest. En tanke till trots 

är att Ahrne måhända syfta på den sorts anonymitet som den att man inför andra människor, 

inför andra ”vanliga personer”, är anonym. Känslan av att de andra civila personer, de 

medmänniskorna i ens omvärld, ett annat ”du”, inte känner till ens innersta vanor och 

erfarenheter och därför kan en särskild sort av anonymitetskänsla infinna sig. 

 

Nu när vi har tagit oss till slutet av uppsatsen med alla dess utvikningar kan vi betrakta den 

framförda diskursen och märka att övervakningen kan ha andra betydelser än bara de som 

målas upp i det offentliga, vilket var en del av min frågeställning att ta reda på, och därför att 

allt inte behöver betyda säkerhet utan kan också medföra andra sociala implikationer såsom 

ökad rädsla och reducering av tillit mellan individer och samhället. 
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Om jag har lyckats någorlunda i min uppsats så menar jag att ökad säkerhet inte 

nödvändigtvis implicerar goda och trygga individer utan kan även tänkas skapa mer rädda och 

mer osäkra sådana, utifrån min tidigare belysning av vad som kan tänkas vara de centrala 

begreppen i offentlighetsdiskursen. Att säkerhet är en flytande signifikant innebär exempelvis 

att säkerhet för nationens bästa inte behöver innebära säkerhet för den enskilda individen utan 

kan istället leda till den personliga integritetens bortfall. Här kan vi givetvis diskutera vilka 

och hurdana aspekter av begreppet säkerhet vi egentligen menar, vi skulle kunna analysera 

och jag tror att vi till och med på en slags metafysisk nivå skulle kunna spekulera kring vad 

säkerhet verkligen är.  

 

Jag tror att jag i min uppsats lyckats belysa, i enlighet med Asplund, att det fängelseaktiga 

som kan tänkas vara en effekt av den panoptiska idén, och som enligt vissa sociala aspekter 

jag presenterat, genomsyrar vårt samhälle, och dömer individerna – medborgarna – till 

ensidig leverans av responser. (Asplund, 2004: 88) Detta skulle kunna tolkas som en funktion 

av en massiv kontrollmekanism i större, modernare, samhällen. Funktionen kan tänkas bli och 

vara upprätthållen genom olika formella regler; statliga, nationella och globala lagar, även 

informella, oskrivna regler; olika gruppers normer, etik- och livsåskådningar samt den 

rådande moralen. Utifrån några av dessa påpekelser skådat kan det spekulativa motivet för 

individen att kuva sig just den att hon först och främst inte vill bli straffad, och/eller bli av 

med förmåner av olika slag, inte heller vill hon ”förlora ansiktet” utan vill verka vara ”god 

medborgare” och därför kuvar sig denna sociala kontroll. 

 

Som följd av föresatsen samhället kan sägas ha, att döda vår ontologiska spontanitet, så kan vi 

se en alltför vanlig förekommande mekanism; automatisk likformighet. (Fromm, 1982) Detta 

resonerar Fromm kring och menar att majoriteten av normala människor i det moderna 

samhället tillgriper detta, då individen upphör att vara sig själv. Hon antar helt enkelt den 

personlighet som erbjuds henne i det marknadsekonomiska samhället, numera främst som 

populär konsument av produkter och tjänster av alla dess slag. (Fromm, 1982) Han menar att 

sådana beteendemönster antas som alla andra har och som omgivningen förväntar sig att hon 

skall vara. Så om du förväntas vara en… läkare, eller en fri själ eller en galning, så blir du 

betraktad utifrån andras förväntningar om hur de olika ”rollerna”, eller om du så vill 

subjektpositioner, skall vara. Om automatisk likformighet skriver Fromm fint vidare att; 
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… olikheten mellan jaget och världen upphör och då även den medvetna fruktan för ensamhet och 

maktlöshet. Denna destruktiva hållning, är en följd av att livet icke fått levas. (Fromm, 1982)  

 

En aning av Fromms resonemang skulle alltså kunna förknippas med det om den abstrakta 

socialiteten som Asplund talar om. Han menar att det allt modernare samhället skapar 

abstrakta samhällsroller för individerna. (Asplund, 2004) I likhet med Foucaults diskursiva 

subjektpositioner, så är det inte själva individen som innehar en viss position, som tillskrivs 

och/eller antar frivilligt en viss roll, som agerar enligt sig själv, utan det är rollens regler och 

positionens möjligheter i och igenom olika diskurser som begränsar och bestämmer 

individens agerande. Detta skulle även kunna tänkas sammanfatta den röda tråd som går 

igenom min uppsats på en sida. 

 

Min intention var att visa hur fängelselikt samhället kan te sig, på det sätt att individen inte är 

så fri som hon kan tyckas vara. Jag hoppas ha kunnat visa och ha presenterat en syn på att hon 

påverkas till stor del – styrs och kontrolleras, av utomstående krafter, mekanismer av olika 

slag, olika institutioners funktionssätt – i synnerhet nu när övervakningen ökar i takt med 

teknologiska framsteg. Detta som jag försökt illustrera, med risk att ha upprepat mig, har en 

fängelselik funktion i metaforisk bemärkelsen då individen inte kan ”röra sig fritt” utan måste 

anpassa sig och riskerar att bli omhändertagen av olika normaliserande domar, som kan 

tyckas genomsyra vårt samhälle, om hon inte gör detta. Jag hoppas även vi kunnat se att den 

panoptiska anordningen allestädes genomsyrar samhället och är ”ritningen” för den 

övervakning som införts. 

 

En fortsatt studie eller en framtida uppsats inom området skulle tänkas vara mer specificerad 

på just en mindre fråga, alltså mer avgränsad – till skillnad mot denna uppsats som mest varit 

ett underlag och fungerat som en diskursiv betraktelse. Den skulle bestå utav en omfattande 

empirisk del i form av intervjuer samt enkäter och på så sätt samla in data kring frågor, som 

berör individers ”rörelsefrihet” och vad individer i vårt samhälle tycker sig känna inför dessa 

frågor. Alltså hur vanliga, låg- och medelklassmänniskor resonerar kring detta, och 

kontrastera det mot optimisternas syn som förespråkar större övervakning. 

 

Tills dess bör människor uppmanas till att släppa loss, låt impulserna som strömmar genom 

kroppen komma till uttryck! Låt er inte hämmas och dämpas och låt er fantasi flöda. Låt er 
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inte fängslas av en massa måsten som egentligen inte är era egna måsten… 
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