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ABSTRAKT 

Författare: Elisabeth Fagerholm 

Titel: Frihet under kameraövervakning? – om individens insyn i bildmaterialet 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp, Internet 

Handledare: Katarina Sjöberg 

Sociologiska institutionen, Vårterminen 2012 

Problem/Bakgrund: Varför har enskilda individer som fångas på bild av övervakningskameror på 

allmän plats inte rätt att få tillgång till bildmaterial som de själva förekommer i? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida utlämnande av bildmaterial till enskilda 

individer som fångats på bild av övervakningskameror på allmän plats skulle fungera stärkande 

för den personliga integriteten hos de som övervakas. Den teoretiska utgångspunkten är Michel 

Foucaults tankar om panoptismen, i vilken han placerar den övervakade individen i centrum för 

ett nätverk av övervakande aktörer. Utifrån den utgångspunkten vill jag undersöka om tillgång till 

bildmaterialet utjämnar maktbalansen mellan kameraövervakande aktör och kameraövervakad. En 

ideologikritisk metod används för att besvara frågeställningen genom att undersöka hur en av 

Sveriges största kameraövervakande aktörer på allmän plats, SL, framställer den 

kameraövervakade och relatera detta till den omgivande juridiska kontexten som nekar 

utlämnande av materialet. Detta jämförs med hur utlämnande av bildmaterial går till i 

Storbritannien. 

Slutsatser: SL menar att integriteten hos de kameraövervakade skyddas genom att utlämnande av 

bildmaterial nekas. SL ges legitimitet och förtroende att hantera bildmaterialet utan att de 

kameraövervakade får titta på det. Detta kan ha samband med den tilltro till auktoriteter som finns 

i Sverige och som gör att kameraövervakning accepteras, som därmed även inbegriper 

hanteringen av det bildmaterialet. För att samhället inte ska likna ett panoptikon med tyranniska 

tendenser utan insyn – kan tillgång till bildmaterialet vara ett sätt att jämna ut maktrelationen 

mellan kameraövervakande aktör och den som kameraövervakas och således förstärka den 

personliga integriteten hos den kameraövervakade. 

Nyckelord: kameraövervakning, personlig integritet, panoptism 
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Inledning 

Tanken att skriva denna uppsats väcktes då jag skrev b-uppsats i arkivvetenskap på 

Södertörns högskola vårterminen 2011. B-uppsatsen handlade om SL:s (Storstockholms 

Lokaltrafik AB) hantering av bildmaterial från övervakningskameror och allmänhetens insyn i 

bildmaterialet. Resultatet var att allmänheten inte hade någon insyn eftersom det inte ansågs 

vara syftet med övervakningskamerorna. Det väckte fungeringar kring varför lagen utformats 

så att möjligheten för att individen som övervakas ska få se sig själv i bildmaterialet närmast 

är obefintlig. Jag vill nu fortsätta att undersöka varför enskilda individer inte har rätt att få 

tillgång till bildmaterial från övervakningskameror på allmän plats. I ett av världens mest 

kameraövervakade länder – Storbritannien, finns utarbetad praxis för hur de som fångas på 

bild ska ges möjlighet att få en kopia av materialet. Varför saknas detta i Sverige? 

Syfte och frågeställning 

De lagar som reglerar kameraövervakning på allmän plats i Sverige sägs vara utformade för 

att skydda den personliga integriteten hos den individ som kameraövervakas. Det är dock inte 

möjligt för enskilda individer att få ut bildmaterial (här menas stillbilder/rörlig film som 

spelats in) som övervakningskamerorna fångat upp, inte ens om individen själv förekommer i 

materialet. I Storbritannien är det möjligt för de som kameraövervakas på allmän plats att få 

tillgång till bildmaterialet. Jag undrar om den personliga integriteten kan stärkas om den 

kameraövervakade individen kan ges tillgång till bildmaterialet.  

Min centrala frågeställning är: 

Varför har enskilda individer som fångas på bild av övervakningskameror på allmän plats inte 

rätt att få tillgång till bildmaterial som de själva förekommer i? 

Syftet är att undersöka huruvida tillgången till bildmaterialet kan fungera stärkande för den 

personliga integriteten för de individer som kameraövervakas på allmän plats. Det jag ämnar 

belysa är individens insyn och kontroll i övervakningssamhället, lutat mot en bakomliggande 

tanke vad det innebär för individens frihet och personliga integritet. Kan tillgång till 

bildmaterialet utjämna maktbalansen mellan kameraövervakande aktör och 

kameraövervakad? Frågeställningen vill besvaras genom att studera hur den 

kameraövervakade individen och kameraövervakningen framställs hos en av Sveriges största 

kameraövervakande aktörer på allmän plats, Storstockholms lokaltrafik (SL). Detta kommer 
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att relateras till den omgivande juridiska kontexten som nekar utlämnande av materialet och 

jämföras med hur utlämnande av bildmaterial går till i Storbritannien. 

Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar inte att djupare beröra de eventuella brottspreventiva effekter som 

kameraövervakningen kan ha eftersom det inte svarar mot uppsatsens syfte. 

Det bildmaterial som blir allmän handling hos brottsbekämpande myndigheter efter att ha 

expedierats dit av SL kommer inte att beröras här. Det bildmaterial som hamnar där rör 

individer som är inblandade i brottslig aktivitet som led i ett bevismaterial, till exempel i 

polisens förundersökningar. Fokus ligger istället på bildmaterial föreställande den oskyldiga 

individ som dagligen fångas på bild när den utför vardagliga aktiviteter som att resa till 

arbetet eller fritidsaktiviteter, och uppsatsen rör därmed utlämnande av material från den 

kameraövervakande aktören (SL) till den individ som kameraövervakas. 

Disposition 

Nedan beskrivs bakgrunden för uppsatsens frågeställning och syfte. Därefter kommer tidigare 

forskning som är relevant för frågeställningen att presenteras. Sedan kommer en redogörelse 

för relevant lagstiftning och därefter förklaras min teoretiska utgångspunkt. Efter detta följer 

en redogörelse för material, urval och metodval, följt av analys, dess slutsatser och 

diskussion. 

 

Bakgrund  

Det svenska samhället kan betraktas som ett övervakningssamhälle, där individen inringas av 

en sammanlagt omfattande övervakningsstruktur. Beroende på hur begreppet övervakning 

definieras, rör sig detta om en varierande mängd information som samlas in om varje enskild 

individ. Införandet av välfärdsstaten under 1900-talet innebar exempelvis att myndigheterna 

behövde uppgifter om medborgarna, den byråkratiska statsapparaten kräver en viss mängd av 

insamling av uppgifter kring medborgarna i form av folkräkning, bruk av personnummer och 

identitetskort, registreringsplåtar på bilar etcetera. Företag samlar in uppgifter om individer i 

rollen som kunder, genom till exempel kontokorthistorik och medlemskap i kundklubbar. 

Informationen har blivit en handelsvara. Den digitala revolutionen har förändrat individernas 
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sätt att kommunicera med varandra, vi förmedlar och tar emot information digitalt. Den 

digitala kommunikationen mellan individer är inte fri i och med lagar som möjliggör 

övervakning av internet, sms- och teletrafik. På exempelvis gator, torg, restauranger, skolor, 

vid bilvägar och i kollektivtrafiken finns övervakningskameror utplacerade som övervakar 

våra förehavanden. De övervakningskameror som fångar individen på bild blir sammantaget 

med övriga övervakningstekniker och tillfällen då individen förekommer i olika register en 

massiv mängd information. Informationen samlas visserligen inte på ett och samma ställe, i 

en gemensam databas, men går trots det att inhämtas och på olika sätt läggas samman. Även 

om syftet med övervakningen är att skydda, uppstår alltid någon form av maktrelation mellan 

den som övervakar och den som är övervakad
1
. Den övervakande aktören har tillgång till mer 

information om den övervakade än tvärtom.  

Jag har valt att studera kameraövervakning hos en av de största kameraövervakande aktörerna 

i Sverige, Storstockholms lokaltrafik (SL). Dagligen reser omkring 700 000 personer med 

Storstockholms lokaltrafik, under övervakning av 20 000 övervakningskameror placerade på 

bussar, tunnelbanor, pendeltåg och stationer. SL ägs av landstinget och är likställt med 

myndighet enligt lag, vilket innebär att de lyder under offentlighetsprincipen. 

Jag vill studera fenomenet kameraövervakning som en av många övervakningstekniker i ett 

övervakningssamhälle. Under övervakningskamerans blickfång fångas även helt oskyldiga 

individer och deras förehavanden på bild. Oavsett vem vi är innehar vi alla under 

övervakningskamerans lins rollen som övervakad.  Att individen inte känner övervakningen 

som en kränkning och ett intrång, när denne är helt oskyldig och övervakas i vardagen, är 

grundläggande för att övervakningssamhället inte ska uppfattas som totalt. Sverige har 

lagreglerad tillsyn över kameraövervakning. Tillstånden fattas i en byråkratisk process och 

efterlämnar sig skriftliga dokument. Den lag som reglerar kameraövervakning på allmän plats 

är lagen om allmän kameraövervakning. Lagen ska ta hänsyn till den enskildes personliga 

integritet vid kameraövervakningen, genom att intresset för övervakning måste väga tyngre än 

intresset att inte bli övervakad, men det saknas en bestämd juridisk definition på begreppet 

personlig integritet, och det ger utrymme för tolkning hur lagen skall praktiseras. Ett 

perspektiv är att ringa in begreppet till att röra insamlandet av information kring den enskilde 

individen. I Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 

                                                 
 
1
 David Lyon (2007) Surveillance studies – an overview. Blackwell Publishing Ltd. s. 23 
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2007:22) definieras begreppet personlig integritet att röra information om den enskilde och 

om denne identifieringsbara data, och hur den enskilde skyddas gällande insamlandet och 

offentliggörande av uppgifterna samt hur dessa data skyddas. SOU nämner också i 

sammanhanget att begreppet rör intrånget i den enskildes privata sfär
2
. Begreppet kan således 

innebära både hur de uppgifter som samlas in genom kameraövervakning skall skyddas, samt 

hur kameraövervakning i sig kan innebär en kränkning i privatlivet genom att uppgifter 

samlas in. 

 

Tidigare forskning 

Nedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom övervakningsområdet som har 

relevans för min undersökning. Jag hänvisar först till tidigare forskning som lyft fram den 

globala kontexten i vilken övervakningssamhällen växt fram, och forskning som visar den 

påverkan den informationsteknologiska revolutionen har på övervakning och den information 

som genom den samlas in. Jag kommer även att ta upp forskning om 

kameraövervakningslagstiftningen i en europeisk kontext, och slutligen rörande 

kameraövervakning i tre kollektivtrafiksystem i Europa, däribland i Stockholm. 

Den akademiska litteraturen om övervakning visar ofta upp två ambivalenta sidor: 

övervakning kan både tolkas som beskyddande och omsorgsfullt eller dystopiskt; som ett 

maktverktyg rotat i strukturen på en totalitär stat
3
. Sociologen David Lyon beskriver att ett 

övervakningssamhälle uppstår när övervakningen berör det dagliga livet, vare sig vi arbetar, 

shoppar, reser eller kommunicerar med andra
 4

. Lyon menar vidare i Surveillance after 

September 11 att händelserna i USA den 11:e september 2001 var början på en 

”misstankeskultur” (culture of suspicion), som spridit sig från USA runt om i västvärlden
5
. 

Konsekvenserna av 11:e september blev en globalisering av övervakningssamhället
6
 och där 

insynen i hur övervakningen bedrivs har minskat, vilket enligt Lyon riskerar att underminera 

den grundläggande tilliten i samhället, med påverkan på både sociala relationer och utövandet 

                                                 
2
 SOU 2007:22, s. 5 

3
 Norris Clive & Armstrong Gary (1999) The maximum surveillance society – the rise of CCTV.  Berg, s. 5 

4
 David Lyon (2003) Surveillance after September 11. Blackwell Publishing Ltd. s.5  

5
 ibid. s. 10 

6
 ibid. s. 8 
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av demokratin
7
. Sociologen Armand Mattelart ansluter till samma tankegångar i The 

globalization of surveillance; genom det ”globala kriget mot terrorismen” efter 11:e 

september har övervakningen av medborgarna ökat
8
. Den spanske sociologen Manuel Castells 

lyfter fram att vi under slutet av 1900-talet genomgått en historiskt revolutionerande händelse, 

lika viktig för ekonomins, samhällets och kulturens materiella bas som 1700-talets industriella 

revolution. Det Castells menar är den informationsteknologiska revolutionen
9
. Castells åsyftar 

inte enbart den tekniska apparaturen i sig, utan hur den förändrat vårt levnadssätt och kommit 

att genomsyra alla mänskliga verksamhetsområden från hur vi lever, vad vi drömmer om, 

arbetar med och så vidare
10

. Castells vill avvisa bilden av ett storebrorssamhälle enligt den 

Orwellska modellen. Han beskriver samhället som en oordnad djungel snarare än ett 

välordnat fängelse med centraliserad logisk och byråkratiserad övervakning
11

. Även om 

informationsteknologin används av statsapparater (polis, undertryckande av oliktänkande, 

censur) för övervakning, kontroll och förtryck kan teknologin även fungera så att 

medborgarna får ökad insyn i offentliga databaser och lättare kunna kommunicera med 

politiska företrädare digitalt
12

. Castells tes är att teknikens makt förstärker de tendenser som 

redan finns inbyggda i samhällets sociala strukturer och institutioner: ett förtryckande 

samhälle kan blir mer förtryckande med den övervakning som tekniken ställer till förfogande, 

medan ett öppet samhälle blir öppnare. Han menar vidare att vi befinner oss mer i ett 

övervakningssamhälle än en övervakningsstat, där privata aktörer samlar in uppgifter om 

individer. Insamling om företags kunduppgifter är ett större hot mot integriteten. Enligt 

Castells är kreditkortet ett större hot än identitetskortet
13

.  

Istället för en förtryckande ”Storebror” har vi fått en myriad av välmenande ”småsystrar” som vi har en 

personlig relation till därför att de vet vilka vi är, och som har invaderat alla livets domäner (citat Castells
14

). 

Castells åsyftar i citatet ovan de personliga relationer som företag skapar med sina kunder 

genom riktad reklam och där informationen som samlas in utgör råvaran. 

                                                 
7
 ibid. s.10 

8 Armand Mattelart (2010) The globalization of surveillance. Polity Press. 
9 Manuel Castells (2000). Nätverkssamhällets framväxt. Daidalos AB, s.54 
10

 ibid. s. 54 
11

 Manuel Castells (1998). Identitetens makt. Daidalos AB, s. 309  
12

 ibid. s. 309 
13

 ibid. s. 309 
14

 ibid, citat s. 310 
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Leon Hempel & Erik Töpfer har undersökt kameraövervakning i Europa i projektet Urban Eye: 

CCTV in Europe där en översikt ges över hur kameraövervakning regleras i sju olika europeiska 

länder, Sverige är dock inte med. Hempel och Töpfer visade på att olika lagar och regler följs i 

olika länder, men särskilt utmärkande var EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG15.  

Den svenske statsvetaren Ola Svenonius disputerade 2011 med avhandlingen Sensiting Urban 

Transport Security som undersöker hur de ”säkerhetsregimer” som finns i kollektivtrafiken i 

Stockholm, Berlin och Warszawa blivit möjliga. Svenonius pekar bland annat på hur de 

historiska skillnaderna mellan länderna möjliggjort övervakning i olika stor utsträckning och 

att den bemötts med varierande skepsis. I Sverige har inte övervakning varit en lika stark 

politisk fråga i jämförelse med hur det ser ut i Tyskland. Svenonius pekar på att detta kan ha 

orsak i den positiva syn på staten som finns i Sverige till skillnad från hur det ser ut i 

Tyskland och i Polen
16

. 

 

Redogörelse för lagstiftningen 

För en sociologisk undersökning är det kanske av större intresse att undersöka hur individen 

drabbas av lagen, än att redogöra för vad lagtexten säger. Trots det är en redogörelse för 

gällande lagstiftning relevant för att förstå det juridiska sammanhang som nekar utlämnandet 

av bildmaterial från övervakningskameror på allmän plats. 

I Sverige finns två lagar som reglerar kameraövervakning. För plats dit allmänheten har 

tillträde gäller lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) (LaK) och för plats dit 

allmänheten inte har tillträde gäller personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Kollektivtrafiken 

räknas som en allmän plats och där gäller således LaK.  

 I lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) uttrycks att allmän kameraövervakning 

ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet (1 §). 

Tillstånd utfärdas om intresset för kameraövervakningen väger tyngre än den enskildes 

intresse att inte bli övervakad (6 §). Bedömningen av den enskildes intresse att inte bli 

                                                 
15

  Leon Hempel & Erik Töpfer (2004). Urban Eye CCTV in Europe. Berlins tekniska universitet 
16

 Ola Svenonius (2011) Sensiting Urban Transport Security – Surveillance and Policing in Berlin, Stockholm 

and Warsaw. Stockholms universitet, s.103 



7 

 

övervakad ska göras med särskilt beaktande för hur övervakningen ska ske och vilket område 

som övervakas (6 §). 

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning görs skriftligen till länsstyrelsen i det län 

som kameraövervakningen ska bedrivas (15 §). Ansökan ska innehålla uppgift och 

beskrivning av ändamålet med kameraövervakningen, vilken utrustning som ska användas, 

plats och område som ska övervakas och information om övriga omständigheter som är av 

betydelse för prövningen. För övervakning av arbetsplatser ska de anställda företrädas genom 

yttrande från skyddsombud, skyddskommitté (16 §). Innan länsstyrelsen fattar tillståndsbeslut 

ska kommunen där övervakningen ska ske ges tillfälle att yttra sig (§18).  Tillstånd behövs 

inte för bank- och butikslokaler (enbart anmälan). 

I regeringens proposition 1997/98: 64 uppges att lagstiftningen som rör kameraövervakning 

på allmän plats infördes för att stärka den enskildes skydd mot integritetskränkningar i 

samband med kameraövervakning. Den nuvarande lagen, LaK, säger att upplysning måste ges 

om att kameraövervakning bedrivs, och de kameraövervakande aktörerna behöver tillstånd 

från länsstyrelsen. Bilder får bevaras när integritetsintrånget anses litet och syftet är att 

förebygga brott eller olyckor. Förarbetena till LaK menar att kameraövervakning i syfte att 

reducera brottslighet bör ökas då det är en grundläggande uppgift för staten att förhindra brott 

och motverka otrygghet. Intresset att få bedriva övervakning skall vägas mot intresset för 

integritetsskydd för den enskilde, och det föreslås i propositionen att övervakningsintresset 

ska få en mer framträdande roll. De som ansöker om att få bedriva kameraövervakning måste 

visa att övervakningsintresset väger över integritetsintresset. Lagens grundtanke är att 

övervakningskameror skall kunna användas när det finns ett samhälleligt intresse
17

. 

Kort jämförelse med Storbritannien 

I Storbritannien finns en utarbetad ”code of practice” (kodex) för kameraövervakning och i 

denna beskrivs utlämnandet av bildmaterial i flera steg. Hempel och Töpfer framhäver dock 

att kodexen inte måste följas enligt lag och att det är oklart hur den verkligen fungerar i 

praktiken
18

. Utlämnandet av bildmaterial sker dock med hänvisning till gällande lagstiftning, 

det hänvisas i kodexen till implementerandet av dataskyddsdirektivet (95/46/EG) år 1998, 

samt Freedom of Information Act. På Storbritanniens regerings webbplats finns även 

                                                 
17

 regeringens proposition 1997/98, s. 64 
18

 Hempel och Töpher (2004: s. 24) 
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information om hur bilder ska begäras ut av enskilda individer, med hänvisning till 

dataskyddsdirektivet. Där framgår även att alla övervakningskameror måste utrustas med 

kontaktuppgifter så bildmaterialet ska kunna begäras ut. Den som begär ut bildmaterialet 

måste ge den information som krävs för att denne ska kunna identifieras i materialet, som 

datum och klockslag och en utseendebeskrivning. Om bildmaterialet innehåller något som kan 

göra intrång i någon annans privatliv (privacy) så ska detta redigeras bort
19

. 

I kodexen illustreras detta med detta exempel (min översättning):  

En övervakningskamera på allmän plats filmar (records) folk som går nerför gatan och gör vardagliga saker. 

Eftersom inget olyckligt (untoward) har inträffat, kan detta lämnas ut utan att bilder 

 på tredje part redigeras bort
20

. 

 

På Transport for Londons webbplats finns instruktioner för hur utlämnande av bildmaterial 

som samlats in i kollektivtrafiken ska lämnas ut. Den som önskar kopior av materialet ska 

göra det genom att ge information om tid, datum och plats för inspelningen samt visa ett 

helkroppsfoto av sig själv för att kunna användas för att identifiera personen
21

. 

I Sverige kan bildmaterial från övervakningskameror på plats som icke är allmän lämnas ut 

enligt PUL, vilken infördes på grund av samma dataskyddsdirektiv som i Storbritannien . På 

allmän plats gäller istället LaK och enligt 13§ får materialet inte lämnas ut till enskilda 

individer. LaK uttrycker att inte fler personer än vad som krävs för att kameraövervakningen 

skall kunna bedrivas får ha tillgång till bildmaterialet. Förarbetena till lagen menar dock att 

bestämmelsen (§ 13) inte innebär någon inskränkning i rätten att ta del av allmänna handlingar 

enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 

Dataskyddsdirektivets syfte är möjliggöra ett fritt flöde av personuppgifter mellan EU:s 

medlemsstater, som ska omfattas av en gemensam och hög nivå för integritetsskyddet.  Det står 

fritt för medlemsstaterna att implementera direktivet gällande hur villkoren preciseras i respektive 

stat, så länge de inte hindrar det fria flödet av personuppgifter inom EU. Det framgår även att 

direktivet inte rör behandling av personuppgifter (till exempel bild- och ljuduppgifter som 

inhämtats genom videoövervakning) som rör den allmänna säkerheten22.  Storbritanniens 

                                                 
19

 http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/WhereYouLive/SaferStreets/DG_10034524 
20

 http://www.ico.gov.uk/upload/documents/cctv_code_of_practice_html/9_responsibilities.html 
21

 http://www.tfl.gov.uk/termsandconditions/22246.aspx#page-link-how-can-customers-access-their-personal-

data-in-relation-to-cctv- 
22

 SOU 2009: 87, s. 51 
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implementering av dataskyddsdirektivet möjliggör utlämning av bildmaterial, medan 

bildmaterialet ej lämnas ut i Sverige. 

  

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer nedan att redogöra för den teori jag anser intressant att applicera på fenomenet. 

Teorier används för att tolka i syfte att erhålla förståelse och förklaringar på en vetenskaplig 

problemformulering
23

. Inom samhällsvetenskapen används oftast teorier för att förklara 

mekanismer och tendenser, till skillnad från naturvetenskapens skapande av lagmässiga 

teorier
24

.  Filosofen Michel Foucaults tankar om panoptismen ligger till grund för min analys 

om synen på den kameraövervakade individen. Jag har valt att använda Foucault därför att 

han placerar individen i fokus som föremål för övervakningen, där denne ingår i en 

maktrelation. Panoptismen kan ses som en förklaring till hur kameraövervakningen drabbar 

den individ som övervakas samt övriga aktörer som ingår i de maktrelationer som 

upprätthåller panoptiska tendenser.  I Övervakning och straff redogörs för straffets och 

disciplineringens historia från 1600-talet och framåt. Foucault förklarar utvecklingen från 

kroppslig bestraffning till fängelsestraff och vård av fångar, där disciplinen verkar över sinnet. 

Foucault knyter an till 1700-talsfilosofens Jeremy Benthams Panoptikon, den arkitektoniska 

fängelseprincip som innebär oavbruten iakttagelse och synlighet
25

.  

Idén om panoptikon, en modern idé, kan också uppfattas helt arkaisk, eftersom den panoptiska mekanismen i 

grunden byggs på att man i centrum placerar någon – ett öga, en blick, en övervakningsprincip – som på något 

sätt kommer att utöva sin suveränitet över alla individer inom denna maktanordning (citat Foucault
26

). 

Panoptikon, vars innebörd är det allseende ögat, har som huvudsaklig verkan att den 

övervakade ständigt är medveten om vara sedd. Medvetenheten gör att makten fungerar 

automatisk, den blir så fullkomlig att den inte behöver utövas. Foucault placerar individen i 

fokus i ett nätverk där olika maktutövande aktörer verkar. Foucault beskriver den disciplinära 

                                                 
23

 Oskar Engdahl & Bengt Larsson (2006)  Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier. 

Studentlitteratur, s. 11 
24

 ibid. s. 12 
25

 Michel Foucault (2003) Övervakning och straff. Arkiv förlag, s. 201  
26

 Citat. Michel Foucault (2010) Säkerhet, territorium, befolkning. Bookwell, s. 79 



10 

 

maktens övervakning som en blick utan ansikte med hela samhällskroppen i sitt synfält
27

. Den 

disciplinära makten utövas inte endast hierarkiskt från makthavare och ned, utan fungerar som 

ett funktionellt sammansatt nätverk, ett system, där makthavarnas inflytande och kontroll 

sträcker sig till utspridda maktinstanser
28

. Utformningen av Panoptikon placerar den 

övervakade i en maktsituation som den själv uppbär genom att inte veta om övervakningen 

sker i ett bestämt ögonblick eller ej, men den kan lika gärna göra det
29

.  

Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det spontant gå ut över sig 

själv; han upptar sig i en maktsituation, inom vilken han åtar sig båda rollerna, han blir principen för sitt eget 

underkuvande (citat Foucault
30

). 

När den övervakade aldrig vet om den faktiskt är övervakad eller ej, fungerar maktmaskinen 

på så vis att den som övervakas kuvas av vetskapen att den kan vara övervakad.  Enligt 

Foucault kan Panoptikon, när den fungerar som princip för hela samhället, bli en fulländad 

form av maktutövning. Antalet personer som utövar makten kan minskas medan de som 

makten utövas på ökar. I varje ögonblick är det möjligt att ingripa, innan fel, misstag och 

brott har begåtts, däri ligger Panoptikons styrka i och med att makten verkar automatiskt, 

spontant utan att fysiskt ingripande är nödvändigt
31

. Panoptikon är ett sätt att infoga 

kropparna i rummet
32

. Makten behöver inte tillgripa våld för att den övervakade ska ha ett 

gott uppförande, istället verkar makten över den övervakades sinne, som fogar sig eftersom 

den hela tiden kan vara sedd av övervakaren. Makten utövas genom disciplinering och genom 

att den som är övervakad fogar sig och blir medskapare till maktens upprätthållande. Foucault 

förklarar panoptismen som den allmänna principen för en ny ”politisk anatomi” som rör de 

disciplinära maktrelationerna i samhället, snarare än att studera makt i förhållandet mellan 

härskande och underlydande
33

. Foucault beskriver Benthams panoptikon som en 

genomskinlig bur, där maktutövningen sker genom att den övervakade kan vara övervakad i 

vilken given stund som helst. Övervakaren kan i sin tur även vara övervakad vilket förhindrar 

att maktanordningen urspårar i tyranni. Denna insyn gör att den disciplinära anordningen 

                                                 
27

 Foucault (2003: s. 215) 
28

 ibid. 
29

 ibid. s. 202 
30

 Citat, ibid. s. 203 
31

 ibid. s. 207 
32

 ibid. s. 206 
33

 ibid. s. 209 
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demokratiskt kommer att kunna kontrolleras
34

. Benthams genomskinliga bur kan fungera 

disciplinärt på hela samhällskroppen
35

.   

Panoptismen kan användas för att förklara individens position i övervakningssamhället, samt 

hur de övervakande aktörerna utövar sin makt på denne. Foucault menar att individen som 

övervakas är underordnad, vilket går att ifrågasättas eftersom denna ståndpunkt möjligen gör 

att övervakningen enbart ses kritiskt från individens perspektiv. Att placera individen i en 

teoretisk utgångspunkt som menar att den befinner sig i en maktrelation är dock inte liktydigt 

med att vara kritisk till övervakningskamerornas existens. Även om mitt fokus ligger på den 

kameraövervakade individens rätt att få ta del av bildmaterialet, innebär det inte självklart att 

min utgångspunkt är att övervakningen faktiskt är negativ för individen.   

 

Metod 

Nedan redogörs först för vilket material som ska analyseras samt hur urvalet gjorts. Därefter 

följer metodval samt övervägande om metodens lämplighet för materialet. 

Material och urval 

Jag har valt att studera ansökan om tillstånd för kameraövervakning från en av de största 

kameraövervakande aktörerna i Sverige, Storstockholms lokaltrafik. Platsen de bedriver 

kameraövervakning på är en allmän plats där 700 000 personer vistas dagligen. SL har ca 

20 000 övervakningskameror utplacerade i sitt trafiksystem. Ansökningshandlingarna är 

slumpvis utvalda. Utöver ansökningshandlingarna har jag även studerat deras policydokument 

för övervakningskamerorna. Jag har dessutom studerat ett yttrande i ett överklagat, tidigare 

nekat beslut. Jag har inte lagt någon vikt vid om tillstånden beviljats eller domens utfall då det 

saknar relevans för uppsatsens syfte eftersom jag endast vill ha reda på vad SL:s skäl till att 

vilja bedriva kameraövervakning är, samt hur integritetsintresset behandlas.  

                                                 
34

 Foucault (2003: s. 208) 
35

 ibid. s. 209 
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SL:s ansökningar är uppkomna i en kontext där lagen som säger att tillstånd krävs lett till att 

dessa ansökningar författats. Vilken roll den kameraövervakade individen tillskrivs kan delvis 

framgå genom att studera dessa dokument och de lagtexter som omger dem.  

Metodval 

Undersökningen tar ansats i den kritiska teorin och på materialet kommer en ideologikritisk 

metod användas. Dokument kan uppfattas som en oberoende spegling av verkligheten, eller 

istället förstås genom ett hermeneutiskt perspektiv där dokumentet i sig blir föremål för 

tolkning. Dokumentet studeras med utgångspunkten att den som undersöker det är en del av 

den sociala värld som studeras, och att dokument därmed inte kan läsas opartiskt. 

Förförståelsen är här viktig, och skillnaderna mellan det egna meningssystemet och vad texten 

säger måste utrönas. Den vidare sociala kontexten är relevant att studera och även vad 

dokumentet innehåller som vad det utelämnar
36

. Det finns olika kritiska perspektiv att anta för 

att studera ett dokument men jag finner den ideologikritiska metoden intressant eftersom den 

tydligt delar upp analysen i tre delar vilket möjliggör att se på dokumentet från olika nivåer, 

den första delen vill analysera vad som står i dokumentet, den andra delen vill undersöka 

vilken verklighet som dokumentet svarar mot och den tredje delen vill sätta in texten i ett 

makroperspektiv. Utgångspunkten för ideologikritik (eller kritisk ideologianalys) är en 

omfattande systemkritik
37

.  

 Ideologibegreppet: Ideologikritiken associerar ideologi med makt. Ideologi innebär en 

uppsättning trossatser, idéer, värderingar och är i detta sammanhang inte liktydigt med till 

exempel politisk ideologi. Ideologikritisk analys behöver inte innebära att identifiera politiska 

ideologier utan kan snarare ha ansatsen att inom ett politiskt område hitta en ideologisk 

aspekt
38

. Att idéer och ideologi sätts i relation till en materiell omvärld betonas starkt inom 

den ideologikritiska inriktningen. En ideologi kan bestå av en manifest yta och en latent del. 

Ideologianalysen vill göra det implicit uttryckta synligt genom tre steg: 

1. Texten analyseras. 

2. Synliggöra den dolda delen genom att fråga vilken verklighet texten handlar om. 

                                                 
36

 Tim May (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, s. 220 
37

 Göran Bergström & Kristina Boréus (red). (2005) Textens mening och makt. Studentlitteratur s.157 
38

 ibid. s. 168 
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3. Beskriva kontexten. Ideologin får sin innebörd i relation till omvärlden. Vad säger 

sig ideologin att representera och vad har den för funktion
39

. 

Analysen kommer att genomföras i tre delar efter hur ideologikritik beskrivs i Textens mening 

och makt av Göran Bergström & Kristina Boréus (red.). Ideologi används inte här i samma 

betydelse som politiska ideologier, utan istället handlar ideologin här om vilka idéer som 

texten uttrycker. Enligt Textens mening och makt är begrepp ord som alltid är mångtydiga, 

och som möts med idéer
40

. Den manifesta texten i ett dokument kan föreskriva att 

verkligheten ter sig på ett visst sätt, medan det som uttrycks latent visar en annan, sannare bild 

av verkligheten. Det är den bilden av verkligheten ideologikritiken vill göra synlig, som 

besitter en radikal och demaskerande potential mot den dominerande ideologin
41

. Jag kommer 

i den första delen att redogöra för vad som manifest uttrycks i texten, och jag kommer där att 

fokusera på de argument som SL använder, vilket är passande då tillståndsansökningarna 

bygger på argument för att få bedriva övervakning. Den andra delen, som ska undersöka det 

latenta, kommer göra det genom att se hur den kameraövervakande framställs i texterna. Det 

innebär att sätta det manifest uttryckta i relation till den verklighet som texten vänder sig till. 

Den tredje delen kommer beröra det sociala sammanhanget i vilken texten produceras, här 

kopplat till ett större samhällsperspektiv och där lagstiftningen kommer att diskuteras. Under 

den tredje delen relateras texten till Foucaults panoptism. Frankfurtskolans tänkare hade en 

ideologikritisk utgångspunkt med avsikt att demaskera den dominerande ideologin i 

samhället; att avslöja de principer som faktiskt styr. Jag har reflekterat över utgångspunktens 

begränsningar, det vill säga att på förhand inta ett perspektiv som menar att det finns något att 

avslöja. Jag vill använda ideologikritiken som ett verktyg för att analysera texten i tre steg. 

Jag har inga förväntningar på att demaskera en tydligt urskiljbar dold ideologi hos de 

kameraövervakande aktörerna utan ser metoden mer som ett lämpligt verktyg att möta 

materialet på, där vissa ideologiska drag kan komma att skymta fram. Min utgångspunkt är att 

textens ideologi motsvarar en värdestruktur som går att finna i den omgivande sociala 

praktiken. En diskursanalytisk metod hade möjligen också fallit väl ut på att analysera 

materialet, eftersom denna metod likt ideologikritiken fokuserar på maktfrågor. Bergström 

och Boréus
42

 menar att ideologikritiken oftare än diskursanalysen hanterar relationen mellan 

                                                 
39

 ibid. s. 167 
40

 ibid. s. 182 
41

 ibid. s. 158 
42

 ibid. s. 177 
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aktör och idé. SL är den aktör som står i huvudsaklig fokus för undersökningen, och vilka 

idéer (ideologi) som utrycks om den kameraövervakade individen i de dokument som SL 

upprättat. 

 

Analys 

Analysen är uppdelad i tre delar, den manifesta delen, den latenta delen och den sociala 

kontexten. Därefter följer en diskussion av analysens slutsatser. Analysens första del visar de 

skäl som SL anger för att kameraövervaka i kollektivtrafiken och i närliggande områden. Jag 

jämför om det finns skillnader i kameraövervakningens omfattning i ansökan från 1994 

respektive 2002. Analysens andra del tränger djupare in genom att relatera till yttre 

omständigheter utanför texten. Vidare urskiljs i del 2 de olika roller som framträder under 

övervakningskamerornas lins för att besvara frågan vilka det är som övervakas. Den sista 

delen av analysen vill placera texterna i ett större perspektiv och fråga om dess ideologi bidrar 

till att upprätthålla makt. Här relateras texten till min teoretiska utgångspunkt, Foucaults 

panoptism, och återkopplar till min huvudsakliga frågeställning varför enskilda individer som 

fångas på bild av övervakningskameror på allmän plats inte har rätt att få tillgång till material 

där de själva förekommer.  

Tillvägagångssätt 

Jag har utgått från hur Bergström och Boréus illustrerar en ideologikritisk undersökning där 

utgångspunkten är ett perspektiv som används för att problematisera texten
43

.  Huvuddragen i 

perspektivet ska först presenteras för att konkretisera hur detta kan problematisera texten
44

.  

Jag vill analysera utifrån Foucaults tankar om panoptismen, utgångspunkten är därmed att 

individen som övervakas ingår i en maktrelation.  Jag kommer att problematisera texten efter 

frågorna (1) Vilka skäl anges för att kameraövervakning skall bedrivas? (2) Vilka är det som 

ska kameraövervakas? (3) Hur framställs de kameraövervakade?  

Genom att få svar på dessa frågor bör en bild träda fram om hur texten framställer den 

kameraövervakade individen och vad kameraövervakningens funktion är. Jag kommer sedan 

                                                 
43

 Bergström och Boréus s. 406 
44

 Bergström och Boréus s. 406 
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att ställa bilden som växer fram mot Foucaults panoptism. Därefter följer frågan (4) Bidrar 

textens ideologi till att dölja och upprätthålla makt? Detta kommer att återkopplas till frågan om 

tillgång till bildmaterialet kan utjämna maktbalansen mellan kameraövervakande aktör och 

kameraövervakad. De tre första frågorna besvaras i huvudsak i del 1 av analysen medan fråga fyra 

besvaras i del 2. Del 3 vill sätta svaren på alla fyra frågorna i en större kontext.  

Del 1: Den manifesta delen 

Nedan redogörs i punktform för de argument jag urskiljt som viktigast ur två 

ansökningshandlingar från SL, från 1994 och 2002. Ansökningarna gäller kameraövervakning 

på två olika tunnelbanestationer. Därefter följer ett utdrag ur ett yttrande där SL vill 

kameraövervaka en bit utanför deras spärrlinje. Slutligen tas SL:s trygghetspolicy upp. 

Ansökan från 1994 gäller stationen Fridhemsplan och innehåller en detaljerad 

bakgrundsredogörelse för orsaken till att kameraövervakningen ska få bedrivas med anledning 

av en negativ samhällsutveckling som lett till hot, våld och vandalisering. Förhindrandet av 

olyckor är också ett skäl till att vilja övervaka. Här rör det sig om övervakningskameror som 

ska användas endast när inbrottslarm utlösts och som inte har möjlighet att ta närbilder. 

 I ett historiskt perspektiv har SL varit en jämförelsevis säker miljö för kunder och 

personal att vistas och arbeta i.  

 SL har målmedvetet arbetat för att skapa och vidmakthålla denna säkerhet. 

 Samhällsutvecklingen har dock medfört att SL i ökad omfattning utsätts för andra slag 

av säkerhetsproblem än tidigare (citat). Särskilt klotter, vandalisering, hot och våld. 

 SL har tillsammans med socialtjänst och polis under kort tid arbetat fram flera olika 

förebyggande och förhindrande åtgärder som varit framgångsrika som modell för 

framtida samarbete och generella åtgärder, men resultaten har ändå inte varit 

tillräckliga för att hindra vandaliseringen mot fordon och hot mot personalen. 

I ansökan från 2002 vill SL kameraövervaka stationen Zinkensdamm dygnet runt. Särskilt 

betonas de fördelar som kameraövervakning skulle innebära vid brand på stationen. Dessutom 

ska den bidra i preventivt syfte för att motverka brott i form av hot och våld mot 

trafikanter/personal och vandalisering av station och tåg. Åtminstone en av 

övervakningskamerorna, belägen strax utanför spärrkiosken, ska kunna ta 

identifikationsbilder för att vid brott kunna överlämnas till polisen. Även de andra kamerorna 
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ska spela in bildmaterial för att lagras i en lokalt placerad hårddisk. I spärrkiosken ska 

personalen kunna se bilder från övervakningskamerorna på en monitor och en monitor ska 

finnas på SL:s trygghetscentral Liljeholmen som ska kunna se bilder vid behov eller 

överfallslarm. De skäl som anges för att få bedriva övervakning är att upprätthålla ordning 

och säkerhet, motverka brottslighet samt bidra till att brottslighet kan klaras upp. En hög 

trafikantbelastning på tunnelbanestationen är ett argument för att kameraövervakning borde 

bedrivas.   

 Stationen har hög trafikantbelastning vid idrottsevenemang och vid en årlig festival. 

 Tågen är fullastade i rusningstrafik 

 Kameraövervakning höjer avsevärt säkerheten vid rökutveckling/brand, särskilt 

eftersom stationen bara har en uppgång. 

 Kameraövervakning bidrar till att i preventivt syfte motverka brott, såsom hot och 

våld och vandalisering. 

 Att tidigt upptäcka brott/olycka bidrar till att begränsa skadans/olyckans omfattning. 

 Kameraövervakningen ska ske dygnet runt. 

 Inga personella inskränkningar kommer att ske. 

 Syftet med att spela in med övervakningskamerorna är för att underlätta polisens 

utredning, när ett brott trots allt sker. 

Som framgått föreligger vissa skillnader mellan ansökningarna, som att övervakningen 2002 

ska ske dygnet runt och kunna ta bilder som identifierar de övervakade medan det år 1994 

framfick att kameraövervakningen skulle ske enbart efter utlöst inbrottslarm och utan att 

kunna ta närbilder. De problem som finns på tunnelbanestationerna verkar dock vara av 

samma karaktär, eftersom olyckor, våld, vandalisering och dylikt fortfarande förekommer.  

Ett argument som anges i ett yttrande
45

 för att få övervaka ett område utanför 

tunnelbanespärrarna vid T-centralens uppgång Sergels Torg är att de kameraövervakade ändå 

kommer att övervakas av andra övervakningskameror i närliggande områden (citat):  

För det tredje är sannolikheten stor att personerna redan har fångats eller kommer att fångas av 

övervakningskameror i angränsande områden.  

                                                 
45

 yttrande i kammarrättens mål 2848-09 : 2009-05-20  
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/.../ samtliga tre till området angränsande butiker /…/ är utrustade med övervakningskameror. Denna 

omständighet måste beaktas vid avvägningen mellan säkerhetsintresset av att kameraövervakning sker och den 

enskildes intresse av att inte övervakas den korta stund han eller hon passerar genom området på väg till eller 

från någon av dessa butiker. 

Vidare ska beaktas att de som passerar området för att besöka avgränsande butiker redan har blivit övervakade 

eller kommer att bli det, något som måste anses minska intresset av att övervakning inte sker under den 

begränsade tid som den enskilde uppehåller sig i området. 

Som skäl till att få övervaka individer utanför spärrområdet anges att dessa ändå kommer att 

övervakas på andra närliggande platser. 

Vidare anges i yttrandet att endast de personer som inte reser med SL kan ha ett skyddsvärt 

intresse av inte kameraövervakas. SL åsyftar här de som skulle fångas på bild när de rör sig i 

området utanför spärrarna, utan att ha för avsikt att resa med SL. SL menar att eftersom dessa 

är få i antal i jämförelse med de som ska resa med SL, så väger intresset för att dessa inte ska 

övervakas mindre i förhållande till att höja säkerheten i tunnelbanesystemet. I sammanhanget 

nämns också att det är fullt möjligt att ta en omväg förbi området och därmed inte fångas av 

kamerorna och att detta kan vägas in vid bedömningen av integritetsintresset.  

Trygghetspolicyn 

SL utarbetade 2007 ett policydokument innehållande mål och riktlinjer för SL:s 

trygghetskameror, som där radas upp i paragrafer. Ordet trygghetskamera har en mer positiv 

värdeladdning än ordet övervakningskamera. Målet med ”trygghetskamerorna” som det 

beskrivs i dokumentet är bland annat att öka den upplevda tryggheten bland resenärer och 

personal och bilderna får endast användas för att nå angivna mål, vilket inte inbegriper 

visning av bilderna för allmänheten. Att bistå polisen med bildmaterialet vid brottsutredningar 

är också ett av syftet med kamerorna. Den 8§ i riktlinjerna menar att bildmaterialet kan 

innehålla personuppgifter som kan vara integritetskränkande och att de därmed hanteras på 

särskilt sätt. 

Del 2: Vilken verklighet handlar texten om?  

Del 2 i analysen vill fråga vad texten pekar mot, vilken ”verklighet” den förhåller sig till och 

vad den vill åstadkomma. Ansökningshandlingarna och yttrandet är uppkomna i en process att 

få tillstånd att bedriva övervakning. Texten skall svara upp mot de krav som ansökan måste 

innehålla, alltså att bevisa att övervakningsintresset överväger den enskildes 
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integritetsintresse. De innehåller därmed förklaringar och argument till att få placera ut 

övervakningskameror.  

Skäl för att kameraövervaka 

I del ett framträdde bilden av hur det historiska perspektivet är ett skäl för 

kameraövervakning: 

Sett i ett historiskt perspektiv kan konstateras att SLs trafiksystem har varit och är en jämförelsevis säker miljö 

för både kunder och personal att vistas och arbeta i. En säkerhet som SL genom tiden målmedvetet arbetat för 

att skapa och vidmakthålla och som har varit ett av de viktigaste argumenten för ett kollektivt resande.  

Samhällsutvecklingen har dock medfört att SL i ökad omfattning utsätts för andra slag av säkerhetsproblem än 

tidigare (SL 1994, citat). 

Här anges klotter, vandalisering, hot och våld som skäl till att kameraövervakning skall 

införas. Vad är det historiska perspektiv SL relaterar till? Och vad är SL:s trafiksystem 

jämförelsevis tryggt med? Det framgår inte av texten, men betoningen ligger på att 

samhällsutvecklingen rubbat något som varit ”jämförelsevis” säkert historiskt. Skälen för att 

få använda övervakningskameror beror alltså på yttre omständigheter, en samhällsutveckling 

som leder till otrygghet i kollektivtrafiken. I ansökan från 1994 beskrivs att ett samarbete 

inletts med polis och socialtjänst men att det inte gett tillräcklig effekt, därmed vill SL 

installera övervakningskameror för att stävja brott och för att öka tryggheten. Det innebär 

således att dessa samhällsfunktioner inte fungerat tillfredställande, polisen har inte kunnat 

upprätthålla lag och ordning i den utsträckning att kollektivtrafikmiljön blivit säker att vistas 

i. I och med att tunnelbanan fortfarande uppfattas som en otrygg miljö år 2002 går det att 

reflektera över om det innebär att samhällsutvecklingen antingen stagnerat eller fortsatt i en 

negativ riktning som innebär hot, våld och vandalisering som vardagsmiljö i kollektivtrafiken. 

Detta leder till frågan om det är polis, socialtjänst och övervakningskameror som är 

huvudfaktorn gällande att upprätthålla samhällets moral och ordning, eller om det är andra 

mekanismer i samhället som påverkar förekomsten av kriminalitet.  

Vilka är det som ska kameraövervakas och hur framställs d e 

 Enligt Foucaults panoptism kan den som innehar rollen övervakad ändra sitt agerande då den 

vet om att den är under övervakning. Övervakningen fungerar som en social kontroll, där 

fysiskt tvång inte är nödvändigt eftersom det är makten över sinnet som gör övervakningen 
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effektiv. Det går att urskilja olika roller som individen kan inneha när den befinner sig under 

övervakningskamerans blickfång: trafikanten, trafikpersonalen och den (potentiellt) 

kriminelle/ordningsstöraren vilken utövar hot, våld, vandalisering eller klotter. Rollerna kan 

innehas av en och samma individ samtidigt eller vid olika tillfällen, den som är trafikant kan 

till exempel även tänkas störa ordningen eller begå ett brott. Personalen kan vara enbart 

trafikant när denne reser utanför arbetstid. Alla har under övervakningskamerans lins rollen 

som övervakad. Trafikanten och personalen övervakas för att skyddas mot den kriminelle. 

Den kriminelle övervakas för att kunna identifieras och ställas till svar, medan den potentiellt 

kriminelle som inte ännu stört ordningen övervakas för att inte brottet/ordningsstörningen ska 

ske. Det går kanske inte att i förväg urskilja vem/vilka av individerna som under resans gång 

kommer att störa ordningen eller begå ett brott och därmed ikläda sig rollen som kriminell. 

Därmed innebär det att alla som reser i kollektivtrafiken är potentiellt kriminella och behöver 

övervakas i syfte att förhindra att de bryter mot lagar och regler. Eftersom det inte säkert går 

att förutse hur trafikanten och personalen kommer att agera går det inte heller att avskriva sig 

rollen som potentiell kriminell. Övervakningsintresset legitimeras således av rollattributen hos 

den potentiellt kriminelle. Denne existerar som en ständig bakgrundsfigur, där den tänkbara 

närvaron av kriminalitet gör att övervakningen accepteras av de andra rollerna.  I ansökan från 

2002 anges hög trafikantbelastning som skäl till att kameraövervakning ska få bedrivas. Ett 

högre antal trafikanter innebär ett högre antal potentiellt kriminella.  

Del 3: Makronivån  

Jag kommer i den sista delen av analysen att placera texterna i ett större perspektiv och fråga 

om dess ideologi bidrar till att upprätthålla makt. Här vill jag relatera texten till min teoretiska 

utgångspunkt, Foucaults panoptism, och återkoppla till min huvudsakliga frågeställning 

varför enskilda individer som fångas på bild av övervakningskameror på allmän plats inte har 

rätt att få tillgång till material där de själva förekommer. Först kommer SL:s roll som 

kameraövervakande aktör att behandlas, därefter den omgivande juridiska kontexten gällande 

bildmaterialets utlämnande relateras till texten, och analyseras med hjälp av Castells och 

Foucaults tankar. 

SL:s beskyddande roll  

Enligt SL:s synvinkel har samhällsutvecklingen förvandlat en tidigare relativt historiskt sett 

säker miljö till en plats där hot, våld, vandalisering och klotter är vardag för trafikanter och 
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personal. Övervakningskamerornas syfte är för SL att förhindra att dessa saker sker i 

kollektivtrafiken, och att när det ändå inträffar kunna nyttja övervakningskamerorna till att 

reda ut brotten. De vill kunna erbjuda de som vistas i kollektivtrafiken en trygg och säker 

miljö, mitt i det hotfulla och farliga samhället. SL vill genom övervakningskamerorna skapa 

trygghet för resenärerna och ges förtroende att hantera det integritetskränkande materialet på 

ett sätt som är för individens bästa. SL lämnar ut bildmaterial till polisen men inte till 

allmänheten. Detta kan relateras till det vad Svenonius lyfter fram om det starka förtroende 

för den välvilliga staten som finns i Sverige, och som gör att kameraövervakning inte möts 

med någon större skepsis
46

. Tilltron till auktoriteter och att kameraövervakning inte är en stor 

politisk fråga är en tänkbar förklaring till att insynen i bildmaterialet blir en "icke-fråga".  SL 

menar att bildmaterialet hanteras integritetsskyddande, och när den kameraövervakade har så 

pass stort förtroende för auktoriteten att denne inte i någon större utsträckning ifrågasätter 

kameraövervakningens existens inbegrips även det bildmaterial som fångas upp.  

Insynen i bildmaterialet  

Övervakningskamerornas syfte att upprätthålla säkerheten och att hjälpa polisen vid 

brottsutredningar framställer kollektivtrafiken som en farlig plats, där de som befinner sig där 

kan utgöra ett hot mot varandra. Kameraövervakningen är till för att få resenärerna att inte 

störa ordningen. Insynen i bildmaterial nekas för att det kan innehålla integritetskränkande 

uppgifter. Castells beskriver information som en råvara och att den som har mer information 

om den andra har mera makt. När SL har mer information om sina resenärers förehavanden på 

bild än vad resenärerna själva ges tillgång till, placerar det SL i en position där de besitter mer 

makt. Castells tes att informationsteknologin kan göra ett förtryckande samhälle mer 

förtryckande och ett öppet samhälle öppnare leder till frågan: bidrar ett nekande till insyn i 

vilken information som insamlats om enskilda individer till ett öppet samhälle? Den 

informationsteknologiska revolution som Castells beskriver har lett till att information samlas 

in digitalt om individerna, både av statliga och privata aktörer. Bildmaterialet kan ses som en 

del av denna informationsmängd. SL är en av aktörerna i ett nätverk av flera andra 

övervakande aktörer i vårt samhälle. Foucault menade att den disciplinära maktutövningen 

sker från flera håll, den fungerar som en maskin genom ett nätverk av relationer. Makten blir 

därmed absolut indiskret och alltid närvarande, samtidigt som den diskret verkar under 
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tystnad
47

. SL:s övervakningskameror kan ses som en del av ett sådant maskineri, tillsammans 

med den lagstiftning som nekar individen insyn i bildmaterialet. De olika aktörer som 

möjliggör och bedriver kameraövervakningen, såsom polisen, lagstiftarna, regeringen etc., 

ingår i ett nätverk av relationer som genomkorsar varandra. Individen som omringas av 

övervakningssystemet drabbas av den disciplinära maktapparaten som verkar i dennes dagliga 

liv. När individen inte får tillgång till materialet uppstår en maktrelation till den insamlande 

aktören, då den senare vet mer om den förre och stärker makten till den insamlade aktörens 

fördel. Under övervakningskamerans lins är alla övervakade, även oskyldiga som inte begått 

brott. Vad som Bentham designade som övervakningsprincip för fångar, blir i och med 

övervakningskameror som allseende ögon en princip för hela kollektivtrafiksystemet. 

Skillnaden är att majoriteten av resenärerna inte är brottslingar utan oskyldiga individer som 

använder kollektivtrafiken som transportmedel för att ta sig till arbetet, sitt hem eller dylik 

plats. De får underkasta sig en panoptisk övervakning under sin resväg, med motiveringen att 

få vara fria från olyckor, våld, hot och klotter. Det kan förstås anses positivt att bli befriad 

från detta, men det innebär samtidigt en paradox om vinnandet av dessa ”friheter” innebär att 

resenärerna måste ge upp andra friheter. Ordningen i kollektivtrafiken tillskrivs således ett 

högre värde än trafikantens frihet och integritet. I SL:s mål och riktlinjer för trygghetskameror 

förklaras att:  

Upplevd trygghet är en kombination av frihet från olyckor, hot och våld och effekterna 

 av bl a belysning, klotter och skadegörelse.  

Trygghetskamerorna kan här tolkas som att skapa en upplevelse av trygghet.  Beror 

upplevelsen på faktiska omständigheter eller inlemmar övervakningskamerorna en känsla av 

upplevd trygghet? Hur används ordet frihet? Frihet från olyckor, våld och klotter kan ses som 

olika friheter, på samma sätt som frihet från att fångas på bild av en övervakningskamera är 

något annat. I Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen lyfter Ingrid Sahlin fram 

att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter framhäver både rätten till säkerhet och rätten till 

frihet
48

. Om säkerheten är för hög eller formuleras för omfattande kan det utgöra ett hot mot 

individens frihet och integritet. Sahlin menar att en av de mest centrala välfärdspolitiska 

frågorna är att utveckla kriterier för hur friheten och integriteten skall vägas mot varandra. Av 
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vikt är i sammanhanget vem som kränker en rättighet
49

. SL menar att det går att undvika 

övervakning genom att ta en omväg förbi övervakade områden, men det innebär samtidigt en 

påverkan på individens frihet och integritet så som Sahlin definierar den.   

Foucault redogör för hur övervakarna också övervakas enligt det panoptiska schemat, där 

övervakningen liknas med en genomskinlig bur för att inte övervakningen ska leda till 

tyranni. Allmänhetens insyn fungerar som en del av maktmaskineriet. Att ge individerna 

(allmänheten) som övervakas tillgång till den information som samlas in skulle således kunna 

förhindra "tyranniska" tendenser, där den som övervakas är längst ned i hierarkikedjan. I 

Storbritannien finns fler övervakningskameror än i Sverige men de som kameraövervakas har 

rätt att se bildmaterialet. I Sverige finns (i nuläget) färre övervakningskameror än i 

Storbritannien men ingen insyn i bildmaterial som fångats upp på allmän plats. I förordet till 

"CCTV code of practice"
50

  står (min översättning):  

För att upprätthålla allmänhetens tillit och förtroende vid användningen av övervakningskameror är det av 

största vikt att dess fördelar förstås och att de inte ses med misstänksamhet som del i ett övervakningssamhälle. 

Det kan relateras till de "tyranniska" tendenser Foucault menar kan uppstå om övervakaren 

inte övervakas, genom att ställa tillhandahållande av bildmaterial som en del av denna insyn. 

Det går även att återkoppla till Castells tes om det förtryckande respektive öppna samhället, 

insyn torde vara av vikt för att inte samhällets ska uppfattas som förtryckande. Kan tillgången 

till bildmaterialet göra övervakningen mer acceptabel? Större insyn torde leda till mindre 

misstänksamhet. 

 

Slutsatser och diskussion 

Jag kommer här att redogöra för analysens slutsatser samt diskutera dessa. Jag vill även 

utifrån analysen och dragna slutsatser reflektera över huruvida den personliga integriteten kan 

stärkas i och med att de individer som kameraövervakas ges tillgång till bildmaterialet. 

Uppsatsens syfte var att undersöka huruvida utlämnande av bildmaterial till enskilda individer 

som fångats på bild av övervakningskameror på allmän plats skulle fungera stärkande för den 

personliga integriteten hos de som övervakas. Jag ville besvara frågeställningen genom att 
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studera hur den kameraövervakade individen och kameraövervakningen framställs hos en av 

Sveriges största kameraövervakande aktörer på allmän plats, Storstockholms lokaltrafik samt 

sätta det i relation till den omgivande juridiska kontexten. Jag tog ansats i Foucaults tankar 

om panoptismen i vilken han placerar den övervakade individen i ett nätverk av övervakande 

aktörer. Analysen genomfördes med en ideologikritisk metod, för att få en bild av hur den 

kameraövervakade individen uppfattas av den kameraövervakande aktören samt vilka skäl 

som ligger bakom övervakningen i förhållande till lagstiftningen som säger att 

övervakningsintresset måste vägas mot vilket intrång det gör i den personliga integriteten. 

Den ideologikritiska uppdelningen i tre delar, innebar att materialet kunde studeras på 

varierande sätt. Den manifesta delen redogjorde för innehållet, den latenta delen ville ta fram 

det som uttrycks dolt och den sista delen ville placera texten i en större kontext. Bilden av den 

kameraövervakade växte fram utifrån materialet: Den tänkbara närvaron av kriminell eller 

ordningsstörande aktivitet legitimerar kameraövervakning av alla som reser i 

kollektivtrafiken. För att kunna erbjuda säkerhet för trafikanter och personal menar SL att 

integritetsintresset inte väger högre än övervakningsintresset varken för de som rör sig inom 

SL:s områden eller strax utanför. Trots att kameraövervakningen bedrivs i resenärernas 

intresse, är inte det bildmaterial som spelats in avsett att visas för resenärerna själva. SL tar 

rollen som en ansvarstagande aktör, som månar om sina resenärers och anställdas säkerhet 

och dessutom kan skydda den eventuella integritetskränkning som bildmaterialet kan utgöra 

genom att inte göra det tillgängligt för allmänheten. I analysens sista del applicerades 

Foucaults tankar på texten: Enligt Foucaults panoptism kan tyranniska tendenser uppstå om 

övervakaren inte övervakas. I liknelsen med den genomskinliga buren, måste insyn kunna ske 

från alla håll för att tyranni inte ska uppstå.  

Utifrån detta dras nu följande slutsatser (som diskuteras vidare efter punkterna): 

 SL menar att integriteten hos de kameraövervakade skall skyddas och det görs genom 

att neka utlämnande av bildmaterialet.  

 SL ges legitimitet och förtroende att hantera bildmaterialet utan att de 

kameraövervakade får titta på det. Detta kan ha samband med den tilltro till 

auktoriteter som finns i Sverige, till staten och dess organ som gör att 

kameraövervakning accepteras, och inbegriper därmed även hanteringen av det 

bildmaterial som produceras genom övervakningskamerorna. 
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 För att samhället inte ska likna ett panoptikon med tyranniska tendenser, där 

kameraövervakande aktör och kameraövervakad ingår i en maktrelation där den förre 

har mer makt eftersom den också har mer information om den andre – kan tillgång till 

bildmaterialet vara ett sätt att jämna ut maktrelationen. Att kunna få kopior på 

bildmaterial innebär att den kameraövervakade individen får tillgång till lika mycket 

information om sig själv som den kameraövervakande aktören har om denne.  De 

tyranniska tendenserna som annars riskerar att uppstå, motverkas av insyn och tillgång 

till bildmaterial. 

 När kameraövervakning sker kan den personliga integriteten stärkas genom att 

bildmaterialet tillhandahålls, eftersom individen ges tillgång till lika mycket 

information om sig själv som den som kameraövervakar har. 

 I jämförelse med den tillgång till bildmaterialet som finns i Storbritannien går det här att 

reflektera över om ett nekande till insyn i bildmaterialet leder till en större misstänksamhet 

och rädsla för ett alltför slutet och övervakande samhälle. En sådan misstänksamhet riskerar 

att kritik mot övervakningskamerorna växer fram, trots den eventuella nyttan 

övervakningskamerorna kan ha i brottsförebyggande syfte. Förtroendet för de 

kameraövervakande aktörerna kan således minska. Den tradition av tilltro till auktoriteter som 

finns i Sverige kan möjligen verka förhindrande att misstänksamhet skall växa fram? 

Storbritannien är ett av världens mest kameraövervakade länder, men de som 

kameraövervakas har trots allt rätt att få se bildmaterialet. Det går att fundera över varför detta 

inte gäller i Sverige, vars grundlag vilar på en offentlighetsprincip och där allmänhetens insyn 

torde väga tungt. Ett offentligt ägt bolag torde kunna fungera vägledande för andra 

kameraövervakande aktörer. Övervakningskamerornas existens rättfärdigas ofta med att de är 

till för att skydda individen mot yttre hot, såsom brottslighet. Måste minskad frihet vara priset 

som betalas för att uppnå ökad trygghet? Om övervakningskamerorna är till för individens 

gagn, vad motsätter tillgången till insamlad data? Ett panoptikon utan spår av tyranni skulle 

innebära att övervakningens alla beståndsdelar kan skådas som i en genomskinlig bur. Är det 

så, att i ett övervakningssamhälle kan kontroll över den information som insamlas fungera 

stärkande för den personliga integriteten, om individen kan ges tillgång till allt som samlas in 

om denne? Eller är den personliga integriteten (i form av en personlig sfär/privatliv) redan 

utplånad i och med övervakningsstrukturen som omger individen? Vad innebär det att 

integriteten kränks? Att utsättas för brott eller att råka ut för en olycka är inte detsamma som 
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att få sin personliga integritet kränkt genom att information insamlas (av både statliga eller 

privata aktörer). Brott kan förstås utgöra en kränkning för brottoffret, men den typen av 

kränkning måste skiljas från den kränkning av den personliga integriteten som insamlandet av 

information kan innebära för helt oskyldiga individer som utsätts för den.  

Min undersökning har lett till nya frågeställningar som mitt material inte besvarar; när 

kameraövervakningen sägs vara till för att hjälpa de oskyldiga individer som övervakas, för 

deras egen säkerhet och trygghet – på vilket sätt skyddas deras integritet av de inte får se 

bildmaterial där de själva förekommer? I Storbritannien kan bildmaterial lämnas ut efter 

begäran, vilket visar att det är praktiskt möjligt. Den svenska lagstiftningen förhindrar SL att 

kunna lämna ut bildmaterialet. Lagen kan i så fall vara kärnan som måste angripas, och något 

som vidare skulle kunna undersökas är varför lagen är utformad på så sätt att den nekar de 

kameraövervakade tillgång till bildmaterialet.  

Det går också att reflektera över Foucaults tankar om hur övervakningen har makt över sinnet, 

och får individen att foga sig därför att den vet att den kan vara övervakad. Det spänner delvis 

utanför min frågeställning men är ändå intressant att lyfta fram: Om förekomsten av 

övervakningskameror ändrar individens agerande, går det att ifrågasätta till vilken grad ett 

kollektivtrafiksbolag har rätt att förändra det? Är det under övervakningskamerans lins som 

den moraliska kompassen skall vändas rätt? Borde inte moralen finnas inbyggd i individen, 

istället för att tvingas på först i de situationer där den kan tänkas brista? Det leder till en 

fundering om samhällets ordning är viktigare än individens frihet och integritet.  
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