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Abstract  
Under de senaste två århundradena har den västerländska kulturen blivit allt mer dominerad av 

bilder, bilder som är centrala för hur vi representerar, skapar mening och kommunicerar. Det här 

arbetet har som syfte att undersöka hur övervakningsbilder gestaltas, betraktas och får mening 

genom hur de används. Undersökningen handlar om att försöka förstå övervakningsbilder som 

kommunikativa, som del av en visuell retorik. Som blivande bildpedagog och lärare är det viktigt 

att hitta metoder att problematisera bilder och övervakningsbilder tycker jag är särskilt intressanta 

då de anses som stumma objektiva reflektioner av verkligheten. För att undersöka detta filmas  

föreläsningar på en konferens kallad ”Trygghetskamerans Dag” med inspiration från en  praktik 

som kallas sousveillance (som är franska och betyder ”en vakande vaksamhet underifrån” alltså 

motsatsen till att övervaka, från ovan.) Andra metoder för att undersöka detta är genom workshop 

där 11 informanter diskuterar och själva gestaltar övervakningsbilder med hjälp av 

övervakningskameror. I analysen fokuserar studien på hur informanterna och deltagarna på 

konferensen interagerar med övervakningsbilderna genom att använda socialkonstruktionism, 

semiotik och visuell kultur som teori och tolkningsramar.  

Undersökningen söker synliggöra övervakningsbilders visuella retorik genom att titta på själva 

interaktionen mellan gestaltning-medierad form-betraktare, att förstå det som en växelverkan.  

 

Gestaltningsdelen av arbetet presenterades som ett visuellt verk med titeln ”bilder av 

övervakning” och fanns att se på konstfacks vårutställning 2013, bild finns på sid 40. Att betrakta 

övervakningsbilder innebär att tolka dem, vilket förstås förändras beroende på var, hur och när 

bilderna möter oss. Övervakningsbilder, precis som alla bilder, gestaltas, betraktas och får 

mening genom hur vi använder dem. Verket visade två tv-skärmar inmurade i en väldigt låg 

tvåsidig tegelmur som stod i ett hörn. Tv-skärmarna spelade upp rörliga bilder från konferensen 

Trygghetskamerans dag och kortare klipp från filmen Rovdjuret.  

Det fanns en svart liten låda mellan tv-skärmarna vilket var en metafor för olika sätt att beskriva 

det som hänt och gestalta, likt flygplanens svarta låda eller en camera obscura. Den större 

skärmen visade mobilfilmade klipp där en man visar övervakningsbilder inför publik. Mannens 

ansikte är censurerat, talet textat. Syftet med censureringen var att ta över bildkonventioner inom 

media och samtidigt praktisera något som på konferensen Trygghetskamerans dag kallades för att 

använda en integritets-vänlig teknik.  Den andra mindre skärmen visade mobilfilmade klipp från 
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filmen Rovdjuret. Genom rovdjurets blick syns omgivningen som genom en värmekamera. 

Genom konferensen Trygghetskamerans Dag kom det fram att säkerhetsbranschens sätt att 

praktisera intrigitets-vänlig teknik
1
 förutom ansiktscensurering också innebär att använda 

värmekameror, bland annat i skolor som inte fått tillstånd att övervaka med vanlig kamera. 

Verket hade som syfte att bland annat beröra olika maktdiskurser och normer som rör sig genom 

den visuella retoriken i övervakningsbilder. 

 

Pictures of surveillance: A survey on the visual rhetoric of surveillancepictures  

 

Visuell kultur – Visuell retorik – Övervakningsbilder – Sousveillance – Övervakning - 

Övervakningskamera 

                                                        
1
 Detta uttryck användes av flera föreläsare på konferensen Trygghetskameran Dag, Clariton, 17/4. Det menas att praktisera en metod som gör 

att personerna inte kan identifieras på övervakningsbilderna genom ansiktsigenkänning, deras integritet kränks därför inte på ett laglöst sätt. En 
deltagare som representerade Skolfastigheter i Stockholm AB och visade övervakningbilder tagna med värmekamera, eller termosensorer som 
föreläsaren föredrog att kalla dem. 
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Inledning 

Jag har personligen alltid tyckt om övervakningsbilder estetiskt sett. Övervakningsbilder i 

fågelperspektiv med olika färgtoningar, raster och kontraster är för de allra flesta människor en 

välkänd estetik att stöta på i tunnelbanan, i butiker. Tjocka och tunna tv-skärmar ramar in bilden 

och de digitala plattskärmarna med bättre upplösning gör ibland att rörelsen hackar sig fram likt 

stop-motion. Jag tittar på övervakningsskärmarna på tunnelbaneperrongen och möter platsen jag 

befinner mig i. En känsla av att jag ser platsen jag befinner mig i, men ändå inte. Bilden förflyttar 

platsen och fyller den med andra tecken. Övervakningsbildens konventioner används flitigt inom 

media, populärkultur och konst. Vad gör övervakningsbilder med oss, vad gör vi med dom? 

Studien syftar till att undersöka övervakningsbilders visuella retorik, hur kan den se ut och 

fungera? Detta sker genom en didaktisk metod där workshops med fotoelicitering och 

bildskapande står i fokus samt fältstudier på konferensen Trygghetskamerans dag och analyseras 

sedan med hjälp av socialkonstruktionisk teori inom fältet för visuell kultur.  
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Bakgrund 
En stor del av världen befinner sig i en tid där människor interagerar med privata och offentliga 

bilder via analoga och tekniska medier i massiva flöden, varje sekund på dygnet. Människor 

möter och interagerar idag med fler människor under ett par dagar än vad många gjorde under 

hela sitt liv för ett par hundra år sedan. Variationen och bakgrunden hos den vi möter är också 

betydligt större. Vi fungerar och verkar i social interaktion med varandra och upprätthåller i det 

inte bara skrivna lagar utan också kulturella instutioner, normer för hur vi ska bete oss. 

Diskussionen om den ökande (tekniska) visuella övervakningen är polariserad och behandlar ofta 

själva kameran som symbol för hot mot den personliga integriteten eller som symbol för en 

livsnödvändig trygghetsskapare, bland annat med nyord som ”trygghetskamera”. Johan Pehrson, 

gruppledare i Folkpartiet samt medverkande som debattdeltagare under Trygghetskamerans dag 

säger i tidningen SecurityUser.se: ”Är alternativet att bli misshandlad eller filmad väljer de flesta 

att bli filmade.
2
”  Leif Svensson, säkerhetschef för Jernhusen och föreläsare på 

Trygghetskamerans dag, samma sak: ”Vad är mest integritetskränkande? Att bli bestulen, 

misshandlad, ofredad eller filmad?
3
” Varför anses då övervakningsbilder oproblematiskt som 

”seeing is believing”?  Ingenting kan kallas självklart utan måste omvärderas, därför är en 

intressant tanke för mig som blivande bildpedagog på vilka sätt vi interagerar med 

övervakningsbilder och hur en visuella retorik syns i detta. Vad menas med 

övervakningsbildernas visuella retorik? Jag börjar med själva ordens betydelse. Övervakning kan 

förstås som en process som utförs när man ser över något. Diskurserna som utgör visualitet 

handlar om att kulturen konstruerar och gör visualitet som skiljer sig från vision; den 

oförmedlade visuella upplevelsen. Visualitet kan förstås som att det mellan näthinnan och världen 

finns en skärm av tecken som består av olika diskurser som är inbyggda i den sociala arenan: 

 

When I learn to see socially, that is, when I begin to articulate my retinal experience with the codes of recognition 

that come tom e from my social milieus, I am inserted into systems of visual discourse that saw the world before I 

did, and will go on seeing after I see no longer.
4
 

 

                                                        
2
 Interjuv med Johan Pehrson av Henrik Paulsson från tidningen securityuser.se, nummer 2/2013 s.9 

3
 Filmad föreläsning på konferensen Trygghetskameran Dag, Clariton, 17/4 

4 Rose Gillian (2012) Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 3. ed., Sage, London. s.172 
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Retorik kan förstås som att det finns en retorisk dimension i all kommunikation som syftar till att 

förmedla någonting, att varje användning av kommunikativa medel är retoriskt i den enkla 

meningen att det är ett försök att få andra att acceptera, förstå, uppleva, osv. Det är min 

övertygelse att inga bilder, inte ens övervakningsbilder, är passiva reflektioner eller objektiva 

avtryck av världen och oss själva i den. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen som bildpedagog och blivande lärare är att försöka att synliggöra 

övervakningsbilders komplexitet. Det är viktigt att hitta metoder för att problematisera bilder, att 

se dem som annat än endast passiva objektiva reflektioner, sanningsägare. Metoden jag prövar i 

undersökningen är att se övervakningsbilder som kommunikativa, som del av vårt samhälles 

gemensamma visuella retorik. 

Frågeställning 
 

 På vilka sätt synliggörs en visuell retorik i övervakningsbilder? 

Empiri 
Totalt kommer empirin från 11 informanter fördelade i tre olika workshops, kortare utdrag från 

alla tre bildsamtalen samt 16 stycken bilder från en bildgestaltningdel samt filmat material och 

fältnoteringar från konferensen Trygghetskamerans dag. 

Urval och avgränsning 
Studien har tre olika informantgrupper: Två kvinnor och en man i medelåldern från Qvinnoqulan, 

en verksamhet för kvinnor i utanförskap som vill förändra sin livssituation, en organisation som 

står under RFHL (rättigheter, frigörelse, hälsa, likabehandling), två killar och åtta tjejer i 

scenkonst-klassen i spridda årskurser 6-9 från Bagarmossens grundskola samt tre 

högskoleutbildade kvinnor med arbetarklassbakgrund i trettioårs åldern i en bokklubb från 

Hökarängen. På konferensen Trygghetskamerans dag består besökare och representanter av 95 % 

män i medelåldern, mestadels från privat sektor. Informanterna i studien valdes ut för att undvika 

att studera enbart en homogen grupp personer, de tre grupperna representerar folk med varierande 

klasstillhörighet, kön och ålder. Undersökningen  fokuserar inte på ifall övervakningskameror 
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motverkar brott eller olycksfall.Teorin om den visuella retoriken menar att bilder är rörliga 

oavsett om dessa är stillbilder eller film och därför går båda under benämningen 

övervakningsbilder i undersökningen. 
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Metod  
Studien är kvalatativ med etnografisk ansats som i workshopdelarna bygger på fotoelicitering. 

Kvalitativa studier syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder och idéer som förorsakar 

människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande, snarare än att kartlägga vad som 

beslutas, görs och sägs. Etnografi baserar sig på uppfattningen att olika aspekter av en företeelse 

inte kan analyseras oberoende av varandra. I workshopens första del använder jag fotoelicitering 

som är en metod där samtalet utgår från en bild, styrkan ligger bland annat att olika kunskaper 

väcks genom bilden och att samtalet tillåts vara mer styrt av informanterna själva.
5
 

Informantgruppen får 28 stycken bilder
6
 som visar lika delar privata och offentliga platser, 

uppgiften blir att komma överens i gruppen kring vilka platser som är alltid ok, aldrig ok och 

ibland ok att övervaka. I workshopens andra del undersöker informanterna övervakningsbilden 

genom en visuellt gestaltande metod.
7
 Informantgruppen använder en övervakningskamera med 

svartvit bild, en tjock-tv och mobilkamera och gör en eller flera övervakningsbilder genom att 

gestalta en situation på den övervakade platsen med hjälp av kroppen/platsen/föremål. Att 

utforma workshopen i två delar baserade på bildsamtal och bildgestaltning är en metod som ger 

informanterna möjlighet att undersöka övervakningsbilder både  teorietiskt och praktiskt vilket 

också ökar bredden av empirin. På konferensen
8
 filmas föreläsningarna med mobilkamera och 

fältnoteringar skrivs ner systematiskt av samtal mellan föreläsningarna med bland annat polisens 

bildanalysgrupp.  

Tillvägagångsätt 
Kontakten med Bagarmossens informantgrupp sker via epost, en elevanasvarig personal på  

skolan svarar att ”eleverna från scenkonst passar som informanter”. Kontakten med Qvinnoqulan 

sker via platsbesök på deras mötesplats, två kvinnor som jobbar i verksamheten svarar att jag ska 

ta reda på om det finns något intresse av deltagarna, isåfall är det bara att köra på. På 

Qvinnoqulan sker all medverkan på frivillig basis och startas bara upp om det finns ett intresse 

från deltagarna. En lapp med information sätts upp på Qvinnoqulans anslagstavla samt med ett 

inlägg i Qvinnoqulans forum på nätet. Jag pratar även med besökare på plats och beskriver 

                                                        
5
 Rose Gillian (2012) s.304 

6
 Sid.38 

7
 Sid39 

8
 Trygghetskameran Dag, Clariton, 2013-04-17 
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workshopen som en form av bildsamtal och bildgestaltning med övervakning som tema. Jag får 

positiv respons, de säger att det verkar intressant. Informanterna i Bokklubben består av personer 

som jag känner i periferin av min bekantskapskrets, jag tar kontakt med dem genom en kompis 

och de tycker det låter intressant. Avsikten är att genomföra alla workshop på liknande sätt men 

också tillåta att de tar andra riktningar under tiden som de pågår. Informanterna använder i 

workshopen övervakningskamera, mobilkamera och en gammal tv-skärm som konstnärliga 

verktyg. Den transkriberade texten och bilderna från workshopen analyseras seperat, först 

därefter utforskas relationen mellan dem. Detta är en metod som Gillian Rose förespråkar då det 

tillåter de specifika rollerna hos bilden och samtalet och relationen mellan dem, att bli studerade 

mer direkt.
9
  Jag närvarar på konferansen Trygghetskamerans dag och filmar föreläsningar med 

en mobilkamera från andra raden, syftet är att synliggöra hur besökarna och föreläsarna 

interagerar med övervakningsbilderna. Mitt etiska ställningstagande är att de som hamnar på 

bilderna representerar företag eller politiska partier, inte sig själva som privatpersoner. Dessutom 

censurerar jag ansikten, tar bort ljud och textar allt visuellt material jag använder i 

gestaltningsdelen.  

                                                        
9 Rose Gillian (2012) .s 285 
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Teori och tolkningsram  

Socialkonstruktionism  
Vivien Burr, forskare i psykologi, menar att vi bör hålla oss kritiska till idén att vi genom 

observationer av världen oproblematiskt får den att avslöja sin sanna karaktär för oss. Burr menar 

att det inte finns någon inneboende ”natur/sanning” annat än i den meningen att vi skapar 

föreställningen om en sådan genom gemensamma sociala praktiker, det är alltså motsatsen till 

positivism och empirism i traditionell vetenskap – antagandet att det finns orubbliga sanningar 

om världen som kan avslöjas genom objektiv observation.
10

 Teorin utgår ifrån att objektiv fakta 

inte existerar och manar oss att hålla oss kritiska till antaganden om hur världen ser ut för att våra 

idéer, färdigheter och föreställningar blir tillgängliga genom alla våra vardagliga sociala 

praktiker. Kontexten som vi befinner oss i påverkar vårt tänkande, vilka kunskaper vi har och vårt 

lärande och hur vi formas som tänkande varelser. Vi tar till oss samhälleliga erfarenheter och 

kollektivt utvecklade färdigheter genom social interaktion.
11

 Burr insisterar därför på att vi antar 

en kritisk ställning till våra givna sätt att förstå världen, inklusive oss själva och förnekar att 

kunskap är en direkt uppfattning av verkligheten utan menar att vi som samhälle/kultur 

konstruerar olika versioner av verklighet mellan oss. 

Poststrukturalism 
Litteraturteoretikern Roland Barthes, en av poststrukturalismens förgrundsgestalter, menar att alla 

objekt i världen kan göras till föremål till tal men en myt är ett speciellt sorts tal eftersom dess 

budskap är knutet till ett historiskt utvecklingssammanhang. Det finns därför inga eviga myter 

utan det är den mänskliga historien som förvandlar verkligheten till mytologiskt språk. Med tal 

menar Barthes inte bara muntligt tal utan: 

 

Tal av detta slag är ett slags budskap. Det är därför på intet sätt begränsat till muntligt tal. Det kan utgöras av sätt att 

skriva eller att återge; inte bara skriven diskurs utan också fotografi, film, journalistik, sport, shower, reklam, allt 

detta kan tjäna som stöd åt mytiskt tal.
12

  

  

                                                        
10 Burr (Vivian (2003) Social Construktionism, second edition, Routledge s.2-6 
11 Säljö, Roger (2005), Lärande och kulturella redskap, Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, s 16, 41   
12 Johansson Thomas, Fredrik Miegel (1996) Kultursociologi, s.125-126 
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Barthes kallar detta i första hand för ett lingvistiskt system och i andra hand ett semiologiskt 

system.
 
Det andra systemet är själva myten och det Barthes kallar detta för ett metaspråk eftersom 

det är ett andra språk som används när man talar om det första. 

Filosofen och idéhistorikern Michel Foucault centrala idé om makt var att den bara existerar när 

den utövas vilket skiljer sig från marxistiska och vänsterideologiska teorier att makt verkar 

uppifrån och ner, som potentiellt maktmedel hos till exempel överklassen. Foucault menade att 

finns det makt finns det motstånd och att dessa alltid står i relation med varandra. Det som 

förenar Foucault med marxistiska och vänsterideologiska idéer är att han framförde kritik till 

vetenskapen och ansåg att problemet inte var att vetenskapen påstår att den har sanningen men 

inte har den, utan att den skapar sanningen, det är idén om makt som social konstruktion.
13

 

Genom Foucaults teorier blir bilder inte bara faktorer i maktförhållanden i relation mellan dem 

som ser och de som blir betraktade men också inslag i en fungerande institutionell makt där 

bilder både kan utöva makt och fungera som maktmedel.
14

 Det är svårt att inte nämna Foucault 

och övervakning utan att samtidigt hosta fram begreppet Panopticon. Ordet är taget av Jeremy 

Benthams uppfinning Panopticon som enklast kan beskrivas som ett runt torn placerat i mitten av 

en rund fängelsegård. Från detta torn kan vakterna se in i alla fängelseceller, men fångarna kan 

inte se in i tornet. Fångarna övervakar sig själva eftersom de inte kan veta om det finns någon i 

tornet som ser dem eller inte, möjligheten att vara övervakad får dem att avstå från att göra vissa 

saker. Panopticon innebär ett tillstånd av självdisciplinering som sker genom en permanent känsla 

av synlighet. Det illustrerar hur makt, kunskap och kontroll av platser och kroppar fungerar som 

en metafor för makten som normaliserande kraft. Den normaliserade blicken är ett egendomligt 

genomträngande medel för kontroll, det finns ingen sätt att undkomma den. Genom den 

definieras vissa beteendemönster som "onormala" och sätter dem utanför anständighetens gränser 

för vad som är socialt (eller ens mänskligt) acceptabelt, detta gör att vi reproducerar rådande 

normer i samhället i ren självbevarelsedrift.
15

 Med detta i åtanke analyserar jag 

övervakningsbilder som maktmedel i relation till hur vi interagerar med dem, snarare än som 

maktmedel för att de finns. 

 

 

                                                        
13 Foucault Michel (1947) Övervakning och straff, Arkivförlag: Modern klassiker. S.xiv-xvii 
14 Sturken Marita, Lisa Cartwright (2001) Practices of looking, an introduction to visual culture, Oxford, sid.93 
15

 Cutting Gary (2005) Foucault – A very short introduction, Oxford, s 84  
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Visuell Kultur  

Lisa Cartwright, professor i kommunikation och samhällsvetenskap och Marita Sturken, 

professor i media, kultur och kommunikation menar att världen är full av visuella bilder som är 

centrala för hur vi representerar, skapar mening och kommunicerar. På många sätt är vår värld en 

visuell sådan och under de senaste två århundradena har den västerländska kulturen blivit allt mer 

dominerad av bilder. Dessa är aldrig bara tomma illustrationer utan bär på viktigt innehåll. Tv till 

exempel, ett visuellt och audio baserat medium, har förr spelat en central roll i det vardagliga 

livet. Mobiler och datorer som ursprungligen behandlade tal, text, nummer och symboler har nu 

en central plats för att generera och dela visuellt material mellan människor. Vi fascineras av 

bilder, tar dem för givet eller oroar oss över den potentiella kraften i dem. Det är nödvändigt att 

undersöka och problematisera bilderna i våra kulturer, undersöka det som händer när vi 

interagerar med dem i vår vardag.
16

 Gillian Rose, professor i socialt och politiskt tänkande, 

menade att bilder blir aktualiserade i det specifika ögonblick som de används, då producerar 

bilderna både objektet i sig, platsen och den som tittar på det.
17

 Vi är på många sätt bundna av vår 

kulturellt bestämda förhandskunskap om tecken, genrer, medier och världen i allmänhet, både i 

det förflutna och i nutiden. Våra för-förståelser är högst nödvändiga för att vi ska kunna bilda en 

uppfattning om vad vi ser, vi är alltid upptagna med att försöka förstå och hitta mening i allt. 

Övervakningsbilden förstås alltid relation till sitt medium och jag tänker på frasen ”the medium is 

the message” myntade av litteraturkritikern och kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan. 

Vad betyder de egentligen? Jo, att det viktiga i medierna idag inte är deras specifika innehåll utan 

deras olika teknologiska former. Självklart är det så att innehållet spelar roll men den retoriskt 

snyggt upplagda poängen handlar om något mer fundamentalt: Att mediernas tekniska former, 

som utvecklades under historien, har en enorm inverkan på vår kollektiva varseblivning och även 

på samhällets sätt att organisera sig institutionellt. Medierna är så självklara, så ständigt 

närvarande, att vi lätt tar dem för givna. Vi upplever mycket av verkligheten genom dem, vi ”ser 

med dem” men har svårare att se dem och hur de strukturerar vårt sätt att förhålla oss till 

omvärlden.
18

 

 

                                                        
16 Sturken Marita, Lisa Cartwright (2001) Oxford, sid.1 
17 Rose Gillian(2012) .s 285 
18 Mcluhan Marshall (1964)  MEDIA, nordstedts/pocky/tranan, förord av Peter Dahlgren s.10-11 
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Tidigare forskning 
Att söka på ordet övervakningsbild, inte övervakningskamera, ger intressantare träffar.  Den 

sistnämnda ger mer träffar kring samhälle och sociologi, den första inom kultur och 

medievetenskaper.   

Spektakulära skådespel – En konstnärlig forskning 
SCP är med som tidigare forskning då det liknar konstnärlig forskning, ett undersökande genom 

gestaltande metoder. Året är 1996 och en konstnärsgrupp som kallar sig Surveillance Camera 

Players (SCP) genomför performances framför övervakningskameror. I övervakningsskärmen 

skapas associationer till teaterpjäs eller stumfilm då de bär ansiktsmasker, håller i skyltar. De 

utför detta framför en utvald övervakningskamera samtidigt som en annan deltagare från gruppen 

filmar övervakningsskärmen en bit därifrån. De tar över övervakningsbilderna med syfte att rikta 

kritik mot den ökade användningen av övervakningskameror i NYC. Totalt uppträdde gruppen 66 

gånger, mest i NYC men också i andra städer runt om i Amerika. SCP fick gigantisk genomslags 

kraft: Video-verk blev utställda på konstgallerier i hela världen, de blev föremål för diskussion i 

media och vetenskapliga avhandlingar. Verken finns som scripts, intruktioner för hur man ska 

genomföra verket, och har reproducerats i många delar av världen. Likt modellen inom 

franchising så får grupper som genomför verken rätten att kalla sig för SCP. Gruppen hävdar sig 

vara den första och fortfarande vara den enda grupp att erbjuda en väl avrundad paket: 

gatuföreställningar, filmad dokumentation, teoretiska bidrag, kartor och vandringsturer.
19

  

Övervakning – Snart i ett hem nära dig  
Övervakning i ett hem nära dig är med som tidigare forskning för att det tar upp integritets-

aspekten i övervakningsbilder. År 2007 skrev personer från Journalistförbundet och Svenska 

författarbundet åtta kritiska texter och släppte dessa i en bok som heter Övervakning, snart i ett 

hem nära dig. De diskuterar på vilka sätt de nya övervakningslagarna hotar den personliga 

integriteten och därmed också demokratin. De sätter lagförslag som gagnar uttökad övervakning i 

relation till 11 september, en rädsla för terrorattacker, en rädsla för de Andra. Utgångspunkten i 

boken är en samlad oro och kritik över den allt mer tilltagande övervakningen. De menar att 

integriteten inte är oviktig utan att respekten för människors privatliv har ett direkt samband med 

deras rätt till yttrande och åsiktsfrihet. De tar upp att det är självklart att brottslighet, i 

                                                        
19 http://www.notbored.org/10-year-report.html, www.notbored.org, 2013-04-10 

http://www.notbored.org/10-year-report.html
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synnerlighet grov sådan, ska bekämpas men att det är på vilka sätt det ska ske som det råder 

delade meningar om. När det gäller balansen på den rättstatliga linan krävs bra basunderlag; bra 

kunskap om såväl hotens omfattning som motgärdernas (övervakningskamerornas) effekt.
20

  

Medierad övervakning: En studie av övervakningens betydelser i svensk 
dagspress 
Medierad övervakning är med i tidigare forskning därför att den teoretiserar den medierade 

övervakningsbilden. 2009 skrev Eric Carlsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap 

avhandlingen som rör sig inom fältet för kultur och medievetenskaper.
21

 Studiens syfte är att 

undersöka vilka betydelser övervaknings tillskrivs i svensk dagspress och att problematisera hur 

journalistiska berättelser står i relation till makt, normalitet och avvikelse. Studien berör hur 

journalistiska texter bidrar till att forma och omforma sociala relationer mellan grupper. 

De grundläggande frågeställningarna handlar ytterst om mediers styrkraft 

– hur nyhetsmedier skapar kunskap och betydelse av övervakning, vilket i förlängningen 

både kan skapa acceptans för övervakning men också väcka misstro 

mot ”övervakningssamhällets” befintliga och framtida praktiker. 

 

                                                        
20 Migou Pirju, Skarbrandt & Anna Wigenmark (2007)  Övervakning – Snart i ett hem nära dig, Ordfront  
21

 http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:217436, Eric Carlsson (2009) Medierad övervakning: En studie av övervakningens 

betydelser i svensk dagpress. 

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:217436
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Bearbetning och analys  
Studien bygger på en kvalitativ undersökning med fotoelicitering och bildgestaltning som metod. 

Workshopen är uppdelad i olika moment: uppstart med youtube klipp om konstnärsgruppen 

Surveillance camera players, samtal och introduktion av uppgifterna, bildsamtal, bildgestaltning 

och reflektioner. Några didaktiska funderingar kommer till mig efter den första workshopen i 

Bagarmossens grundskola, workshopen startade upp och informanterna kommer in i klassrummet 

medan jag står fast och mumlar vid datorn. Allt hade varit förberett men på grund utav tekniska 

problem kommer jag inte åt innehållet för introduktionen, youtube klippet. Jag tittar upp och 

inser dessutom att jag har ansvar för dubbelt så många informanter som jag räknat med. Jag 

släpper teknik-krånglet och presenterar mig, förklarar vad vi ska göra på workshopen, att de är 

helt anonyma och att vi börjar med ett bildsamtal. Situationen medför att jag medan jag pratar 

tänker på tusen andra saker samtidigt; att en grupp blir för många, delar jag in dem i två grupper 

skapas problem för jag har bara en inspelningsapparat, viktig empiri går förlorad, osv. Min tanke 

var att ifall det var två grupper så skulle dessa byta plats med varandra, för att få se hur den andra 

gruppen tänkt kring samma bilder. Tyvärr hinner vi inte genomföra workshopen om 28 bilder ska 

bli kopierade, jag är ensam ansvarig och har varken tid eller tillåtelse att lämna klassen och det 

vill jag inte heller för jag har så kort tid med dem. Medan tankarna snurrar lägger jag ut 14 bilder 

till varje grupp som visar platser från privat och offentlig sektor. De tittar på mig, förstår inte vad 

de ska göra. Jag förklarar iallfall en gång till att de till varje bild gemensamt ska försöka komma 

överens ifall de tycker platsen är okej, inte okej eller ibland okej att övervaka. De tittar på mig 

igen, någon suckar uppgivet. Jag tänker på maktstrukturer och att min position gentemot eleverna 

som lärarpraktikant ger mig ”frihet” att misslyckas som pedagog och ändå ”komma undan” med 

det. Kontexten vi befinner oss i är den att elevers behov av förståelse och mening inför 

skoluppgifter inte behöver vara avgörande för att garantera deras närvaro, bara önskvärd att 

eftersträva. Jag tänker på Qvinnoqulan där deltagande är frivilligt och baserat efter intresse, där 

tvingades jag förklara för och möta informanterna på olika sätt innan workshopen ägde rum. I 

Bagarmossen vände jag mig direkt till personen som har ansvar över informanterna och åkte 

direkt till workshopen utan att förklara för eller möta informanterna innan. Jag var förberedd men 

inte informanterna och på grund av ett litet missförstånd och tekniska problem kraschade hela 

introt för workshopen. Ifall jag fick göra det igen skulle jag träffat informanterna en gång innan 

och förklarat idén med workshopen, när workshopen sedan skulle sätta igång skulle jag ge dem 
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en stund att hitta varsin övervakningsbild på internet (via mobilerna ifall jag inte får igång datorn) 

att starta upp samtalet kring.   
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Myter och övervakning 
I Bagarmossen pågår övervakningsbildkategoriseringen och det går väldigt snabbt, samtalet utgår 

från att konstatera snarare än diskutera. Kortare diskussioner uppstår ibland då någon i gruppen 

inte håller med om att en plats skulle behöva övervakningskamera, i de fallen konstaterar eller 

målar en eller flera i gruppen illustrativt upp ett eller flera scenarios som berättar hur riskfull 

platsen är, varpå informanten ändrar sig. Jag analyserar samtalets symboliska innebörd, dess 

relation till verkligheten i form av myter som är ett semiologiskt system. En myt menar Barthes, 

är ett tecken eller ett budskap. Allting kan vara en myt under förutsättning att det förmedlas i en 

diskurs. Myter måste studeras som relation mellan det betecknade, det betecknande och tecknet. 

Med tecken menar Barthes summan av associationerna i relation med det betecknade och det 

betecknade. Berättelserna om platsen som potentiellt riskfull och övervakningskameran är två 

betecknade som tillsammans skapar en signifikation, en myt om platsen.
22

 De retoriska 

slutklämmarna i samtalet mellan informanterna är genialiska i det att de är odiskutabla, när två 

ting hänvisar till varandra råder inga tvivel:  

 

1Tjej/9-Medis....nej... 

1kille/7-Jo, tänk om nån börjar slå på nån eller... 

1Tjej/9-Ok, Alltid 

1Tjej/9-Tunnelbanan? 

2Tjej/8-Ja, tänk ifall man ramlar ner på spåret! 

1Tjej/9-Simhall? 

2Tjej/8-Alltid, de måste ju övervaka... 

1Tjej/9-Tänk såhär då, skulle du vilja bli filmad i en simhall? 

2Tjej/8-Ibland. Alltså, de måste ju tänka ifall man gör illa sig..drunknar 

1Kille/7-Då behöver man inte lika mycket såhär badvakter... överallt 

2Kille/7-Nickar instämmande 

1Tjej/9-Taxi? 

1Kille/7-Nej 

1Tjej/9-Joho, det kan bli våldtäkter 

1Kille/7-Neej, inte i taxi, varför det? 

3Tjej/8-Amen jooo det kan bli våldtäkter i en taxi 

1Kille/7-Jaha? 

                                                        
22 Johansson,Thomas, Fredrik Miegel, Kultursociolog,s.125 
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2tjej/8-Vet du hur ofta...[diskuterar hur man kan undvika att bli våldtagen i taxi, slänga sig ut ur taxin, slå sönder 

rutan, osv]
 23

  

 

Myten definieras genom sina intentioner, den förvandlar betydelse till form och historia till natur. 

Det är ett rättfärdigande som ger tillbaka en ”naturlig” bild av verkligheten.
24

 Mytiskt tal handlar 

inte om att riskerna inte existerar utan på de sätt platsen definieras. Hur vi tolkar 

övervakningsbilder är i relation till hur vi resonerar kring platsen som övervakas. 

 

 

                                                        
23 Inspelat samtal den 6 mars 2013 av Katarina Mörk med fem stycken elever i årskurs 7-9 på en grundskola i söderort, Stockholm 
24 Johansson Thomas, Fredrik Miegel, Kultursociolog,s.126 
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Verkligheten sedd genom maskiner och gudar 
Informanterna i Hökarängen, Bokklubben, kategoriserar övervakningsbilderna snabbt och vänder 

och vrider på resonemang kring den visuella övervakningen, samtalet kommer in på 

övervakningskameror inom äldrevården: 

 

Kvinna1-Alltså, det finns en del äldre som tycker det är mindre kränkande att det är en kamera som övervakar än att 

det är en människa som kommer hela tiden och tittar till. Det var nån gamling, någons anhörig som hade sagt det. Jag 

kan förstå det, hellre en robot som övervakar mig dygnet runt än att det kommer ny hemtjänstpersonal.... 

Kvinna3-Då ska det vara något man väljer själv... 

 

Blicken från en maskin anses objektiv och tryggare än blicken (intrånget?) från en annan 

människa. Kanske är det så att en allmänt ökad acceptans för övervakningskameror beror på att vi 

konstant överöses av nya protesartade eller sensoriska förlängningar av det mänskliga sinnet, i 

detta ruckas också gränserna för den mänskliga kroppen vilket gör att tekniken lättare accepteras 

som externa ögon och att övervakningsbilder då allt mer betraktas som oproblematiska.
25

 

Liknande tankar kring människa och maskin återkommer även under workshopen på 

mötesplatsen Qvinnoqulan: 

 

T-En bild är skarpare i sin iaktagelse förmodligen än en människa är, en människa är dålig på att återminnas saker i 

detalj medan en kamera liksom men sen så kan man liksom tolka bilden efteråt... 

K-Precis, vem tolkar bilden... syftet.. 

T-Då får man sätta bilden framför 40 pers som får bedöma vad de ser för någonting...det är problematiskt med 

vittnesmål, ta till exempel när barn ska vittna då måste man analysera barns medvetandevärld, eller även när vuxna 

vittnar att vi har väldigt svårt att göra en objektiv bedömning på vad som har hänt. Där är ju kameran bättre. 

Kameran tvivlar ju inte, som människan gör, kameran är aldrig osäker, kameran tillskriver aldrig något till en 

situation som människan gör. 

 

Övervakningskameran tillskrivs mänskliga egenskaper som att den ”aldrig är osäker” eller ”aldrig 

tvivlar.” Övervakningsbilden anses definiera verkligheten på ett önskvärt objektivt sett genom 

kunskapsprocesser som beskrivs som kollektiva. Dessa kunskapsprocesser omfattas av flera 

personer som tillsammans förhandlar om verkligheten genom bilden.  I den tanken binder 

                                                        
25 Koivunen Anu (2008) FILM och andra rörliga medier, raster förlag, s.77 & 111 
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tekniken oss samman till en enhet där verklighet anses mer trovärdig medierad genom bilden, vi 

är mer pålitliga med teknik som förlängningar av våra sinnesintryck. 

 

Kvinna/50-Det enda stället på medis, det var där polisen har en egen övervakningskamera. Så borde det vara, ett 

hjälpmedel med direktkontakt till polisen, ifall man råkar ut för nåt. Man hoppas ju att nån ser när det händer något 

inte efteråt. 

Kvinna/40-Ja, att om man blir misshandlar så säger polisen i en högtalare ”sluta upp med det där!” 

Man/40-Gör polissirener ljud i- mikrofonen..skratt... 

Kvinna/50-Då är det bra, att förebygga...
26

 

 

En önskan om att någon kunde se, gripa in och stoppa hopplösa situationer, det är något man lätt 

kan relatera till. Resonemanget är återkommande i både Bokklubben och Qvinnoqulans 

workshop. En grundtanke för strukturalismen har varit att det i berättelser finns ett slags bärande 

konstruktion eller skelett, som är möjlig att skala fram för att studera relationen mellan ”djupet” 

och den ”yta” som täcker den. Jag tänker på begreppet Deux ex machina som är ett latinskt ord 

som betyder ”Gud ur en maskin” och härstammar från antikens teatrar där man i vissa pjäser lät 

en gud dyka upp på scenen och rädda en till synes hopplös situation. I begynnelsen var 

övervakning också ögon, idén om att gudarna har ögon, eller till och med är ögon, sträcker sig 

bakåt ända till antiken. Verkligheten definieras och skapas genom den blick vi betraktar den med, 

via bilden vi betraktar genom.
27

  Tankar kring övervakningsbilder som objektiva i relation till 

verkligheten är en positivistisk syn. När den fotografiska bilden kom till världen i början av 

nittonhundratalet härskade den positivistiska vetenskapen som eftersökte empiriska sanningar om 

världen, i detta ansågs människans egen subjektivitet farlig eftersom den påverkade eller hindrade 

experiment avsedda att synliggöra världens linjära sanningar.
28

 Den fotografiska bilden ansågs 

pålitligare som dokument av världen då dess mekanismer låg utanför människans subjektiva 

påverkan. Självklart innehållet övervakningsbilden också extremt mycket information, som vi 

dessutom kan ta del av i repetetion men det som händer är också att vi definierar och kontrollerar 

verkligheten genom bilden, konstruerar världen och oss själva genom den. Informantgruppen på 

Qvinnoqulan pratar vidare om objektivitet, övervakningsystem, robotar, människor och gud: 

 

                                                        
26 Bildsamtal 28 februari 2013 av Katarina Mörk med tre stycken kvinnor i åldrarna 40-50 på QvinnoQulan, RFHL, Stockholm. 
27 Y. Levin,Thomas, Ursula Frohne, Peter Wiebel (2002) CTRL [SPACE] Rethorics of surveillance from bentham to big brother, Arkivförlag: ZKM s31 
28

 Practices of looking, an introduction to visual culture (2001) sid.17 
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T-Det är svårt med all typ av forskning där människan ingår just för att människan har sinnen tankar och känslor... 

och projicerar saker på saker som vi ser. Så ska man bygga upp ett övervakningsystem som är mer objektivt då måste 

man ta bort människan. 

K-Den första intelligenta maskinen som till slut kommer fram till den logiska slutsatsen att enda sättet att rädda 

jorden är att förgöra människan haha. 

T-Fantastisk teori, det är det folk är rädda för..intelligenta maskiner, som terminator och 

1984...cyborgs...blandvarelser som gör uppror mot sina skapare. Tar avstånd från sin gud.
29

 

 

 

                                                        
29 Bildsamtal 28 februari 2013 av Katarina Mörk med tre stycken kvinnor i åldrarna 40-50 på QvinnoQulan, RFHL, Stockholm. 
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Övervakningsbilder och sociala medier  
Under pausen på konferensen Trygghetskamerans dag frågar jag en person som jobbar som 

bildanalytiker vid polisen bildanalysgrupp hur de bedömer när det är relevant att släppa 

övervakningsbilder till Efterlyst och/eller annan media, inget konkret svar ges men av det lilla 

som blir sagt ges intrycket av att det främst är en bedömning som vägde mellan brottets natur och 

den möjligheten polisen hade att klara upp brottet på andra sätt. Senare när chefen för polisens 

bildanalysgrupp föreläser visar hon de flitigt medierade övervakningsbilderna från en perrong där 

en person rånar en person som ramlat ner på ett spåret, personen lämnas sedan kvar och blir 

överkörd av tunnelbanan. Detta är övervakningsbilder som under konferensen flitigt tas upp som 

paradexempel för vikten med övervakningskameror. Jag lägger märke till något; 

Övervakningsbilderna hade blivit med dramatisk musik, som att vi såg på en spännande film 

allihop.
30

 Bilder förstås alltid i relation till sitt medium, koderna för hur vi tolkar bildernas tecken 

förändras beroende på deras inramning.
31

 Ser jag övervakningsbilder i tv-programmet Efterlyst 

betraktar jag dem annorlunda än om jag skulle se övervakningsbilder i Dolda kameran, lika så 

betraktar jag övervakningsbilderna som sänds real-tid på tunnelbaneperrongen annorlunda, om 

jag ens betraktar dem alls. De förväntas inte sända bildtecken för oss att tolka förrän dem plockas 

upp och medieras genom andra kanaler. För länge sedan när tv:n flyttade in i vardagsrummen 

sägs det att folk klädde upp sig med uppfattningen att de fick ”besök” från de människor som 

medierades genom tv:en. Idag bildas snarare uppfattningar om verkligheten sker genom det 

medierade, inte tvärtom att det medierade träder in i verkligheten. Verkligheten blir medierad , 

mer verklig än verkligheten själv i en slags hyperrealism. Verkligheten är skapad genom 

avbildningen av en sådan. Känslan av hyper-realitet, att det som inte synliggörs genom ett 

visuellt medium inte existerar eller kan kontrolleras. En teknisk synlighetskultur. Under 

Workshopen i Hökarängens med bokklubben diskuterade informanterna övervakningsbilder i 

relation till sociala medier, en informant fastslog att det var sociala medier som fångade tjuven 

snarare än övervakningen, alltså den medierade övervakningsbilden.  

  

Kvinna2-Tunnelbana? 

Kvinna1-Nej... 

                                                        
30 http://www.tv3play.se/play/296145/, www.tv3play.se, Efterlyst, 2013-04-24 
31 Rose, Gillian (2012) s.285 

http://www.tv3play.se/play/296145/
http://www.tv3play.se/
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Kvinna2-Jag tänker spontant på den här småbarns-pappan som blev puttad på spåret att de faktiskt fick fast honom 

på grund utav övervakningskameran... Klassiskt exempel man blir ju inte tryggare för man blir ju ändå utsatt för 

brott, fastän man får fast de som begår brotten efteråt. 

Kvinna1-Icke att förglömma, att han åkte fast har inte med övervakning att göra utan för att media valde att slå upp 

det så stort, att det spreds så mycket i sociala medier som facebook, alla tjatade, efterlyst, alla internetgrejjer, flera 

månader...Det hade ju inte hänt annars att de kunnat få fatt honom... 

Kvinna2-Ja, tänk på allt som händer i tunnelbanan, som spelas in, som ingen bryr sig om att uppmärksamma på 

samma sätt 

Kvinna1-Precis, hade han kvicknat till och tagit sig upp ifrån spåret innan tåget kom hade ingen brytt sig 

överhuvudtaget...
32

 

 

 

                                                        
32

 Bildsamtal den 6 mars 2013 av Katarina Mörk med tre informanter i en bokcirkel, Hökarängen 
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Sousveillance - en annan bild 
På youtube ser jag klipp där syriens civila riskerar sina liv då de filmar med sina mobilkameror i 

försök att lokalisera krypskyttarnas positioner, de skjuts ner då krypskytten ser deras mobil-

hållande hand. I nästa bild förväntar jag mig att en nyhetsreporter ska knyta ihop säcken och 

lämna över till vädret. Det är nyhetsrapporteringens bildkonventioner som försöker rycka in som 

tolkningsmall, jag vill bädda in bilderna i en kontext jag känner till. Rabih Mroué undersöker den 

sortens bilder i sitt verk The Pixelated revolution.
33

 Hans verk är en berättelse till bilder som 

gallrats från Internet och videor postat av civila som försöker dokumentera de senaste 

våldshandlingarna i den pågående syriska revolutionen. Vittnen har dokumenterat och delat 

bilderna för att berätta om sina erfarenheter. Mroué förstorar händelserna i fragmenterade bitar 

och analyserar dessa med filmskapande metoder enligt Dogma 95
34

 som innefattar 10 regler för 

filmskapande som gör bilden mer realistisk och genuin. När han utforskar spänningarna mellan 

fakta och fiktion, estetisk innovation och politiska ideer handlar det mindre om bokstavlig 

sanning och mer om en självmedveten användning av visuellt material, att ifrågasätta 

bildkonventioner som representationer av verklighet. Vid tidpunkten Mroué gjorde den Pixelated 

revolutionen var den enda tillgängliga informationen om demonstrationerna Syriens officiella 

nyhetskanal och demonstranter som laddade upp bilder till Internet – bilder som har sitt ursprung 

utanför institutionell reglering. Jag sätter amatörbilderna i relation till sousveillance som kommer 

från det Franska surveiller, att vaka över. Sousveillance betyder där motsatsen, en vakande 

vaksamhet underifrån.
35

 I Stockholm kan det vara när du tar fram mobilkameran då tre väktare 

misshandlar den där killen som har plankat på tunnelbanan. Risken är stor att väktarna då tvingar 

dig radera allt, vilket bevisar bildernas makt.
36

 Övervakning kan skapa en känsla av att vara 

skyldig tills motsatsen bevisas, där fyller sousveillance ett behov hos individer. Du kan bevisa dig 

själv oskyldig mot den blick som säger motsatsen och producera motbilder. Sousveillance får 

kritik för att hjälpa övervakningsamhället snarare än att kritisera det, att det bekräftar och 

förstärker övervakningen som redan existerar.
37

 Det finns en rädsla att bilderna hanteras felaktigt 

                                                        
33 http://www.ibraaz.org/news/21, www.ibraaz.org,Pixelated revolution, 2013-04-25, Rabih Mroué  
34

 http://www.voodoofilm.org/artikel/dogma95, www.voodoofilm.org, Peter Dahlgren 2008-01-24 , 2013-05-05. 
35

 http://wearcam.org/sousveillance.htm, http://wearcam.org, (2002) Sousveillance är den term den amerikansk-kanadensiske datorprofessorn 

Steve Mann använder sig av. Syftet är att skapa ett nytt balanssystem för datoråldern, där alla övervakar alla. 
36 http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/545654-jesper-nilsson-jag-skulle-ha-fotograferat-polisen-i-smyg, www.nyheter24.se, 2013-04-25, Aaron 
Israelson 
37 http://www.youtube.com/watch?v=fD0TUAdV2tU, www.youtube.com, Peter Starr. (2009) 2013-04-25 
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och att praktiserandet av både övervakning och sousveillance alltid genererar i ett maktmissbruk. 

Sousveillancesbilder och övervakningsbilder är sammanbundna i en gemensam praktik och talar 

samma maktspråk, fast makten är ojämnt fördelad och sousveillance blir i det ett slags 

maktmotstånd. Jag tänker på Foucaults tes: finns det makt finns det motstånd. Förskjutningen som 

skett sen Foucault är att det idag finns ett synlighetsgörande på en global skala där många och inte 

få görs synliga och är synliga på sätt som aldrig tidigare ens varit möjligt, allt detta grundas i att 

tekniken för att dokumentera och dela information blir mer och mer tillgänglig för fler och fler. 

Idag lever vi i en värld där kommunikationsmedierna gör det möjligt för många människor att samla 

information om ett fåtal och för ett fåtal att uppträda inför många. Genom medierna är det därför 

främst de som utövar makt snarare än de över vilka makt utövas som underkastas en slags 

synlighet.
38

  

 

 

                                                        
38 Thompson John B (2001) Sid. 169 
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Berättelse och representation 
I Bagarmossen ska workshopens andra del, bildgestaltningen, precis ska sätta igång. Jag frågar 

dem vad övervakningsbilder brukar visa, vilket syfte de har och de svarar att det är att hindra folk 

från att stjäla saker eller börja bråka. De sitter i gruppen och diskuterar och sedan beskriver de en 

idé för mig: övervakningsbilderna ska visa James Bond med uppdrag att döda en Bond-skurk. 

Inspirationen kommer från filmen Mannen med den gyllene pistolen. De beskriver en 

komplicerad serie av bilder där flera övervakningskameror byter av varandras brytpunkter, den 

största Bondskurken observerar skärmarna i real-tid och har full koll på var James Bond befinner 

sig. En ledande person i gruppen utnämner sig själv till Bond och en annan person går med på att 

vara skurkens hantlangare som blir dödad. De andra håller övervakningskameran, tar kort på 

Tvskärmen och ger direktioner för utsnitt och vinklar som passar. De letar i bildsalen efter 

rekvisita som ska förstärka uttrycken för vem som är Bond och vem som är skurk, de hittar en 

svart sopsäck som de virar hönsnät kring, en pistol. De prövar framför övervakningskameran och 

ser att bildkvaliten på TV’n är så pass låg att det faktiskt, typ, ser ut som en pistol till formen. 

Bond-skurken blir skurk med hjälp av en pälsmössa, de byter hönsnät-soppåse-pistolen mellan 

varandra. Bildsalen förvandlas till fiendeland som Bond ska tränga in i för att övervinna fienden. 

Personen som spelar Bond ropar ut direktioner om hur Bond ska röra sig i rummet, på det sättet 

hänger personen som håller i övervakningskameran med i de snabba svängningarna. Bond-

skurken vaktar och är in i det sista ovetande om att James Bond smyger sig fram, vilket blir 

Bond-skurkens död. James Bond hamnar på extrem närbild efter att ha dödat Bond-skurken, den 

sista bilden visar James Bond som efterlyst i TV; WANTED. Bond är ju inte skurken eftersom 

han saknar benämningen ”Skurken” men ändå slutar historien med att Bond pekas ut som just 

det. När de är färdiga bläddrar de igenom alla bilderna och skrattar: ”Titta, det ser fan ut som en 

riktig pistol!” 
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39
 

Informanterna gör övervakningsbilderna till deras version av Bondfilmen Den gyllene pistolen. 

 

Jag kan och vill inte välja ut en enstaka bild eftersom det är så viktigt med helheten, jag väljer att 

analysera hela bildserien som en berättelse. Vad är det vi ser när vi betraktar en serie 

övervakningsbilder som berättelse? Tanken om att det finns en koppling mellan samhälle och 

berättande kommer från Barthes definition, i vilken myten är något som döljer eller kamouflerar 

ett mönster eller fenomen i samhället. Jag analyserar berättelsen utifrån representation, vilket 

innebär att försöka förstå dess relation till verkligheten.
40

 Representation handlar om hur vi 

använder språket och bilder för att skapa mening om världen som omger oss. Vi använder ord för 

att förstå, beskriva och definiera hur vi ser världen liksom vi använder bilder för samma syfte. 

Den här processen tar plats genom oliks system av representation, som språk och visuell media, 

som alla har regler och konventioner angående hur de är organiserade. I den 

socialkonstruktionistiska teorin konstruerar vi hela tiden aktivt mening genom de system av 

representation vi befinner oss i. Systemen för kommunikation genom språk och bilder reflekterar 

inte bara en redan existerande verklighet så mycket som de organiserar, konstruerar och medierar 

vår förståelse för verkligheten, känsla och fantasi.
41

  

 

                                                        
39 Se bilaga för bilder, s 31. Workshop den 6 mars 2013 av Katarina Mörk med fem stycken elever i årskurs 7-9 på en grundskola 

i söderort, Stockholm 

 
40 Koivunen Anu (2008) s.116 
41 Rose Gillian (2001) sid.12 
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Om jag betraktar de olika rollernas attribut framträder detta: 

 

James Bond-attribut: Svart jacka och pistol 

Bond-skurk-attribut: Stor pälsmössa och pistol 

 

Pälsmössan är något som kan kopplas till ryskt mode, de flesta elaka skurkar i Bondfilmer är ofta 

det, med rysk brytning om de ens pratar. Bond’s svarta skinnjacka är ett attribut som mer kopplas 

till modernt västerländskt mode, han representerar den civiliserade engelsmannen. Visuella 

medier sägs ofta fungera som uppfostringsteknologi, som repetivt informerar, instruerar och 

fostrar oss i hur vi ska framföra och presentera och ”naturligt” vara våra sociala roller.
42

  

 

Om jag betraktar de olika rollernas egenskaper framträder detta: 

 

James Bond: Aktiv, förberedd, pricksäker 

Bond-skurk: Inaktiv, oförberedd, missar 

 

Representationerna av Bond och Bond-skurken spelar på en ojämlikhet. James Bond är 

överlägsen i egenskap som vit västerlänning, detta speglas gentemot den Ryska skurkens taffliga 

försök att positionera sig och försöka övervinna Bond. Skurken betraktar övervakningsbilderna, 

blir aldrig synlig. Vi vet att det är genom skurkens ögon vi tittar. Skurken blickar ner på Bond 

utan att agera, blicken är fixerad vid att passivt observera. Bild-serien slutar med att Bond är 

efterlyst, vi vet ändå att det inte är Bond som är boven i dramat. Jag ser på leken som exploderar i 

workshopen som utforskande av rollspel såväl som en en symbolisk aktivitet. Informanterna leker 

övervakningsbildens tecken med en lekfull och teatraliserad metod, vi betraktar bilderna genom 

både skurkens och ”våra” ögon vilket ger bilderna dubbla speglingar. Jag tänker på detta när jag 

läser i boken CTRL[SPACE] att övervakning är utvecklat som rationell lösning i en värld präglad 

av kaos där bestämda uppfattningar om vem som är skurk och vem som är hjälte följer 

maktdiskursers språkbruk, politiska strategier och militära hållning som länkas samman med 

myter, övertygelser, och ideologier.
43

 Det handlar inte om att det existerar objektiva kategorier 

utan distinktionen mellan onda och goda människor etableras som resultat av historiska och 

                                                        
42 Koivunen Anu (2008) s.144  
43 Y. Levin Thomas, Ursula Frohne, Peter Wiebel (2002) 338-345 
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sociala processer.
44

 Det ger mig klarhet i hur övervakningsbilder fungerar i relation till den så 

kallade verkligheten, hela övervakningens historik har präglats av att skapa bilder, inre och yttre, 

som definierar oss inför oss själva och världen.  

 

                                                        
44

 Johansson, Thomas (1006) Kultursociolog,s.139 
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Bilden av de Andra 
Jag befinner mig på en konferens som mest har medelålders vita män med svarta kostymer som 

besökare och deltagare, till överhängande del representanter från privat sektor. Det är 

konferensen Trygghetskamerans dag på Clariton hotell som via nätet fångade mitt intresse, den 

presenteras där med orden: 

 

Trygghet är viktigt! Med dagens kamerateknik finns möjligheten att öka tryggheten på arbetsplatser och i samhället i 

stort. Mot detta ställs människors rätt till ett starkt integritetsskydd. Möt politiker, myndighetsrepresentanter och 

säkerhetsansvariga som talar och debatterar kamerateknikens fördelar och nackdelar på en konferens som ytterst 

handlar om vår trygghet.
45

 

 

På plats filmar jag föreläsningarna och väljer att analysera hur publiken och en medelålders man i 

hög chefsposition interagerar med övervakningsbilderna. Han presenterar övervakningsbilder 

med orden ”Nu ska vi titta på lite film, det här är ett litet axplock då, hur bra det kan vara med 

kameror” och visar därefter ett flertalet övervakningsbilder där personer (utan censurerade 

ansikten) beter sig illa mot andra människor och/eller förstör saker på olika sätt.  

 

Jag tycker det är fantastiskt viktigt det här med kameror. (en i publiken nickar, han går fram emot 

övervakningsbilderna med ryggen mot publiken, stannar och tittar allvarsamt upp mot övervakningsbilderna och 

vänder sig sedan mot publiken, tar fram den högra handen och sträcker fram den emot publiken) Jag tror vi ska titta 

på de här filmerna för jag tror att det är det här som skapar debatten. Jag tycker det bara är bullshit det här med 

integritet. Jag tycker det är viktigare att bekämpa vardagsbrottslighet.(Han tar upp högra handen, sträcker ut den och 

pekar med pekfingret över publiken.) Dessa brott hade aldrig upptäckts utan våra kameror, det här upptäcktes alltså 

av våra operatörer i övervakningscentralen. (En till övervakningsfilm visas, den här gången med två män med 

utländskt utseende som övervakningskameran följer efter, zoomar in.) Ser dom ut som tjuvar?   

 

En kod är en regel som förbinder ett uttryck med ett innehåll. I boken Medie-kultur, medie-

samhälle används en scen från vilda västern filmen Katie Elders söner som exempel för skurkens 

tecken. En svartklädd man med hatt och fyra dagars skäggstubb kliver av tåget. Främligen frågar 

Sheriffen efter vägen, och sheriffen pekar ut riktningen. Den svartklädde försvinner och 

sheriffens medhjälpare frågar sin chef om han känner mannen som klev av tåget. ”Nej”, svarar 

sheriffen och tittar med en bekymmersam blick bort mot den svartklädde mannen. ”But I know 

                                                        
45

 http://www.securityuser.se/TrygghetsKameransDag/program.asp, www.securityuser.se, Trygghetskamerans dag, 03/05/2013 

http://www.securityuser.se/TrygghetsKameransDag/program.asp
http://www.securityuser.se/
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the type, and I dont like’em.” En publik som tidigare sett västenfilmer förstår vad sheriffen 

menar. Det är alltid tecknens kontext som bestämmer vilka konnotationer som auktualiseras.
46

 

Föreläsaren frågar oss alltså om personerna på övervakningsbilderna ser ut som tjuvar. Ingen 

svarar och han konstaterar snabbt att ”Det är omöjligt att se vem som är tjuv! De är som vi.”  

 

Nyckelord som används i relation till övervakningsbildens form: 

amerikansk deckare, film, massa bilder, exempel i det lilla, bra material, fina ansiktsbilder 

 

Nyckelord som används för att definiera de Andra 

Lodare, gamla lodare, brukare, icke-resenärer, missbrukare, hemlösa, en till synes helt vanlig kvinna, 

professionella ficktjuvar, ligister, en viss typ av klientel 

 

Nyckelord som används för att definiera de Normala 

offer, äldre mannen med sin fru, barnfamiljer, resenärer, småbarn, föräldrar, tonårstjejer, specialister, 

tanter, polis, räddningstjänst 

 

Den ständiga referensen till film visar en tydligt narrativ och innehållsmässig ram för vilken 

övervakningsbilden tolkas genom. De klassiska stereotyper som föreläsaren väljer att presentera 

övervakningsbilderna med speglar maktförhållanden i vår kultur, föreställningen om ”den Andre” 

eller ”de Normala”. Föreläsaren är dubbeltydig, betonar muntligt att det är omöjligt att se vem 

som är tjuv men säger något annat då han med mytiskt tal interagerar med övervakningsbilderna, 

övervakningskameran på T-centralen är bemannad och följer efter och zoomar personer som 

visuellt sett beter sig misstänksamt eller liknar brottslingar. 

                                                        
46

 Gripsrud, Jostein Mediekultur, mediesamhälle, Daidalos AB (2002) s.158 
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Filmbevis  
Under Trygghetskamerans dag konstaterade fler än en föreläsare från privat sektor att polisen ofta 

inte gick vidare i brottsutredningar men anledningen att de inte har tid att prioritera småbrott, 

trots ”fina ansiktsbilder på gärningsmännen.” Föreläsarna uttryckte en stor frustration inför detta 

och konstaterade att det i deras ögon inte handlar om små brott utan om stora ekonomiska 

förluster. Handlarna agerar ofta ”på grund av denna frustration” själva som polis och rättstat 

genom att samla bevis för intern brottslighet med hjälp av övervakningskameror. 

Övervakningsbilderna används sedan för att konfrontera den anställda med, för att få anställda att 

erkänna brott. Sista lösningen är att gå till polisen; ”det vill ju varken den anställde eller 

uppdragsgivaren göra.” Handlare utmålar sig själva i det som offer inför en verklighet där de inte 

får någon hjälp av polisen och blir därför tvungna att sköta även polisens och rättstatens jobb, 

vilket personalen också förväntas vara tacksam över. Handlare praktiserar även panopticon, 

övervakningsskärmar ökar markant i Sveriges butiker och syftet, enligt föreläsare på konferensen, 

är att visa kunder och anställda att de är övervakade för att hjälpa kunder och anställda att stå 

emot lockelsen att stjäla. Föreläsaren konstaterar att frestelsen kan bli för stor att stå emot, att det 

nästan är för lätt annars. Det blir i den retoriken oschysst spel att inte övervaka anställda och 

kunder. En övervakningsfilm visar en gammal man (ocensurerad) som stoppar mat innanför 

jackan, föreläsaren pekar på skärmen och påtalar att mannen inte vet att det finns en 

övervakningskamera där vilket är synd för han vill att han ska veta det, så att han inte snor den 

där maten. Föreläsaren målar ut bilden av handlare som barmhärtiga i sättet som de hanterar 

övervakningsbilderna; ansvarsfullt och omhändertagande. Jag tänker metaforiskt på en fåraherde 

som sätter upp en övervakningskamera över sin fårskock med syfte att se efter så att ingen 

springer bort och skadar sig. Alla vet vi ändå det slutgiltiga skälet till varför fårherden bryr sig 

om fåren; för att hen i slutändan vill åt deras ull, mjölk och kött. Föreställningen om 

övervakningsbildens betydelse befästs i myten. Alla semiologiska system betraktas som 

värdesystem, inte som ”sanna” eller ”falska” medan de som skapar, konsumenar eller 

reproducerar myterna ser på signifikationen som vore den ett faktasystem. Myten tjänar här på 

syftet att framställa den rådande maktstrukturen och samhällsordningen som naturlig, självklar 

och fri från motsättningar och konflikter.  Den tjänar på den dominerande klassens intressen, 

vilket legitimeras och vidarebefodras. 
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Myten förnekar inte saker, tvärtom, dess funktion är att tala om dem: dem förädlar dem helt enkelt, den gör dem 

oskyldiga, den ger dem ett naturligt och evigt rättskapande, den ger dem en klarhet inte i form av en förklaring utan i 

form av ett faktapåstående
47

 

 

Bild tagen med mobilkamera under Trygghetskamerans dag, två axlar, mellan dem syns en föreläsares paradfras 

illustrerade med en bekymrad ung vit kvinna.

                                                        
47 T Johansson homas, Miegel Fredrik, Kultursociolog,s.128 
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Tolkning och resultat   
På vilka sätt synliggörs en visuell retorik i övervakningsbilder? I workshopen som genomfördes i 

Bagarmossen diskuterades hurvida platser skulle övervakas eller inte, då alla platser bedömdes 

som hotfulla var de därmed i behov av visuell övervakning. Det som blir intressant i detta är att 

vår förståelse för övervakningsbilder blir till sensoriska förlängningar, externa ögon som bidrar 

till en synlighetskultur där kontrollen över verkligheten främst sker genom avbildningen av 

denna. Detta genom ett agerande som anses realitetsförbundet med hur saker och ting verkligen 

är, utan att ytterligare behöva problematisera detta ytterligare. Under workshopen i bokklubben 

tillskrivs den visuella övervakningen positiva kvaliteer då den anses mer objektiv och mindre 

benägen att göra misstag. Verkligheten anses alltså mer pålitlig, mer kontrollbar, inspelad. 

Självklart ligger det fördelar i att ta del av inspelad visuell information som dessutom kan spelas 

upp i repetation utan adderingar eller förändringar, det som glöms i detta är att en 

övervakningsbild också definierar och kontrollerar vad som övervakas, hur det övervakas och 

varför det övervakas, vilket också påverkar hur övervakningsbilderna tolkas. I det  medverkar 

övervakningsbilderna till hur vi konstruerar vår omvärld och oss själva i den. Övervakningsbilder 

förutsätts som tecken för realism samtidigt som de till synes oreflekterat dramatiseras och 

förstärks med populärkulturella tecken. Några exempel är att lägga på musik och/eller binda 

samman flera övervakningsbilder till narrativa berättelser genom klippning och muntlig 

presentation som knyter övervakningsbildernas uttryck till innehåll, som återigen påverkar 

tolkningen av övervakningsbilderna. Denna medierade form av övervakningsbilder analyseras i 

empirin av Trygghetskamerans dag och workshopen i Bagarmossens gestaltningsdel. I muntlig 

och visuell retorik framträder övervakningsbilderna som mytiska i sina representationer kring ”de 

Normala” och ”de Andra”, alltså som önskvärda eller inte icke-önskvärda. Objekt och 

subjektpositioneringar av den sorten är exempel för hur vi definierar oss själva och världen och 

ordnar verkligheten för oss. Slutsatsen är att övervakningsbilder är maktmedel i relation till hur vi 

interagerar med dem, den visuella retoriken består utav flera kompontenter och utgör inte bara en 

riktad signal sändare till mottagare utan sker i en växelverkan mellan övervakningsbilderna, den 

medierade formen och tolkare av denna.  Ett annat exempel på den här växelverkan är att 

kameraövervakning ökar, övervakningsbilder medieras och tekniken gör det möjligt för fler 

människor att själva producera bilder, vilket möjliggör för meta-övervakning i form av 

sousveillance. Sousveillancesbilder och övervakningsbilder är sammanbundna i en gemensam 
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praktik och talar samma maktspråk, fast makten är ojämnt fördelad och sousveillance blir i det ett 

slags maktmotstånd. Att interagera med övervakningsbilder står i relation till reproducering av 

makt och normer. Övervakningsbilder visar alltså inte upp den verkligheten vi ser utan definierar 

och reproducerar versioner av en sådan, detta sker därför att vi interagerar med 

övervakningsbilden, den är aldrig objektiv utan blir ständigt tolkad, gestaltad, medierad, tolkad... 
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Slutdiskussion 
Övervakningsbilder synliggör inte bara ordnade maktstrukturer uppifrån och ner utan visar också 

hur makt genom övervakningens visuella retorik kan omdefinieras under kaos-artade former, 

”sousveillance” är ett bra exempel på detta. Övervakningsbilders visuella retorik synliggörs 

genom att titta på detta och bör förstås som en aktiv interaktion mellan det att 

övervakningsbilderna faktiskt inte är objektiva utan gestaltas, medieras och tolkas. Jag blev också 

intresserad av dessa ideologiskt konstruerade ord som ”trygghetskamera” (istället för 

övervakningskamera) som är ord som anspelar på en tänkt mottagares känslor av utsatthet. 

Ideologiska konstrueringar kring övervakningsbilder används också då man talar om att vara 

”utsatt” för övervakning. Inga övervakningsbilder är objektiva och stumma reflektioner utan 

(re)producerar makt och normer inom samtiden. Polisens bildanalysgrupp är ansvariga för vilka 

övervakningsbilder som medieras och reproducerar därmed normer för vad som anses som icke-

önskvärt beteende.Alla normer är inte dåliga normer såklart men en tanke som slår mig är den att 

se andra, kanske sig själv, representerad som förövare i en medierad övervakningsbild kan också 

vara att välvilligt definiera den bilden som subjektpositionering, bli inspirerad/bekräftad genom 

den. Att betrakta övervakningbilder som en visuella retorik är att stå emot en positivistisk syn där 

övervakningsbilder objektivt berättar en gemensam linjär sanning som vi alla håller med om och 

därmed kan kontrollera.    
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Bilagor 
6 exempel av de 29 foton som informanterna kategoriserade och diskuterade 

Övervakningsbilder som informanterna från scenkonst gjorde i Bagarmossen – Den gyllene pistolen 
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Övervakningsbilder den andra gruppen informanter från scenkonst gjorde i Bagarmossen – En tjuv 

närmar sig Bagarmossen 
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Övervakningsbilder som gjordes efter workshopen avslutades – Star Wars 
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Övervakningsbilderna som informanterna gjorde i Bokklubben i Hökkarängen – Tvättstugan 
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Övervakningsbilderna som informanterna gjorde i Bokklubben i Hökkarängen – självövervakning i 

sociala medier men inget annat och live-streamade självmord 
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Bild på min gestaltning som visades på Konstfacks vårutställning 

 


