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Sammanfattning på svenska

Inledning

Karaktäristiskt för 2000-talet är att säkerhetsfrågan har blivit kanske det mest 
centrala politikområdet överhuvudtaget, och ett flertal diskurser som tidigare 
var  kopplade  till  separata  politikområden har  idag  vuxit  samman.  Å ena 
sidan  finns  den  internationella  säkerhetsdiskursen.1 Kommunismens  fall 
1989 och -90, framväxten av nya former av internationell kriminalitet och 
den ”nya terrorismen” utgör idag verksamhetsområdet  för en mycket  stor 
mängd myndigheter, organisationer, och företag. Å andra sidan har trygghet 
och säkerhet under det senaste decenniet blivit honnörsord för en ”hållbar 
stadsutveckling”. Trygghetsperspektiv genomsyrar många myndigheters och 
företags aktiviteter,  särskilt  inom transportområdet.  Dessa två diskurser är 
idag sammankopplade i stor utsträckning. I stadens säkerhetspolitik,  urban 
security i  den  engelskspråkiga  litteraturen,  återfinns  både  trygghets-
perspektiv och terroristjakt.  Kollektivtrafiken är ett särskilt tydligt exempel 
på  sammankopplingen  mellan  det  internationella  och  det  lokala,  som  i 
förlängningen ifrågasätter den tidigare så strikta gränsdragning som gjorts 
mellan  utrikes-  och  inrikespolitik.  Detta  kom  till  sin  spets  i  och  med 
terroristattackerna i London och Madrid under 2000-talet, och i efterskalvet 
av dessa tragedier har det internationella och det lokala smält ihop till den 
grad att ett särskiljande inte längre är meningsfullt. Utvecklingen av denna 
lokala  och  samtidigt  internationella  säkerhetspolitik  utgör  bakgrunden för 
avhandlingens problemställning.

Nedan  följer  en  kortfattad  sammanfattning  av  avhandlingens  centrala 
utsagor. Sammanfattningen är strukturerad som följer: nedan diskuterar jag 
några teoretiska utgångspunkter för forskningsprojektet och sedan beskrivs 
kort  centrala  frågeställningar  och  forskningsstrategi.  Därefter  följer  tre 
stycken som beskriver forskningsresultaten: först diskuteras övervakning ur 
historisk synvinkel, sedan beskrivs hur dagens säkerhetsarbete kom till, och 
till sist behandlas dess implikationer. I det sista stycket beskriver jag några 
av avhandlingens implikationer för allmänhet och beslutsfattare.
1En “diskurs” är ett temporärt och historiskt spectifikt system av betydelser som definierar sätt 
att tänka och förstå sociala skeenden (Jørgensen and Phillips 2002:8ff). 
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Teoretiska utgångspunkter

Sammankopplingen av internationellt och lokalt är i många hänseenden en 
statsvetenskapligt  intressant  företeelse.  I  kölvattnet  av  den  ”urbana 
säkerhetspolitiken”  hittar  vi  nämligen  en  rad  frågor  som  inte  är 
oproblematiska  bl.a.  ur  ett  demokrati-teoretiskt  perspektiv.  Den  rasanta 
ökningen i polisiär användning av övervakningsteknologi är kanske den mest 
påtagliga  av  dessa  problem,  och  övervakningen  verkar  ställa  många 
normativa  spänningar  i  den  liberala  demokratin  på  sin  spets.  Jakten  på 
terrorister under 2000-talet resulterade i ett åsidosättande av grundläggande 
demokratiska  rättigheter  i  alla  Europas  demokratier,  och  statliga 
myndigheters  underrättelse-verksamhet  har  varit  föremål  för  omfattande 
debatt  inte  bara  i  Sverige.  Brottsbekämpning  i  allmänhet  har  blivit  mer 
teknisk,  men  inte  sällan  verkar  tekniken  vara  en  papperstiger,  en 
symbolpolitik som snarare syftat  till  att  förstärka en diskurs om ”lag och 
ordning” än att verkligen hjälpa till i brottsutredningar. 

Trygghetsperspektivet  i  stadsplanering  innebär  också  att  övervakning, 
framförallt  med  kameror,  blir  ett  mer  och  mer  vanligt  sätt  att  lösa 
säkerhetsproblem.  Det  finns  en  stor  tilltro  till  kameraövervakningens 
brottspreventiva  och  trygghetsskapande  effekter.  Denna  tilltro  baseras 
emellertid i stor utsträckning på en önskan om hur teknologin skulle kunna 
fungera,  snarare  än  vad  den  faktiskt  gör  (se  Appendix  1). Lokal 
stadsplanering ingår således i ett större fält av politikområden där säkerhet  
och  trygghet  ”skapas”  genom  ökad  övervakning.  Trygghet  i  sin  tur 
kännetecknas av att  säkerhet inte är  något  som existerar  objektivt  utanför 
människor, utan något som beror på deras känsloliv. Trygghetsperspektivet 
syftar alltså till att påverka människors känslor snarare än bara brottsnivåer. 
Detta  får  givetvis  konsekvenser  för  hur  den  lokala  säkerhetspolitiken 
utformas.

Avhandlingens frågeställning

I  många  städer  har  komplicerade  nätverk  av  statliga  och  privata  aktörer 
bildats där demokratisk insyn är näst intill obefintlig, och där övervakning 
blir  ett  naturligt  inslag  i  trygghetsskapande  åtgärdspaket.  Avhandlingens 
frågeställning, i dess teoretiska språk, handlar om hur de ”säkerhets-regimer” 
som finns idag i tre städer blev möjliga, hur samtycke om övervakningen 
skapas  diskursivt  och  vilka  skillnader  som  finns  mellan  fallen  som 
inkluderas i studien. Frågan inställer sig nämligen om i vilken utsträckning 
som det ovan nämnda rör sig om enskilda, unika utvecklingar eller om det är 
något som karaktäriserar hela ”västerlandet”, dvs. Europa och Nordamerika. 
Anglosaxisk forskning ligger på framkanten på området, och där återfinns en 
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implicit generalisering: brittiska och nordamerikanska erfarenheter får ofta 
tala för hela ”väst”, medan erfarenheter från andra länder inte kommer fram i  
den internationella debatten. Detta är problematiskt eftersom frågan om vilka 
länder som ingår i ”västerlandet” och hur lika dessa länder är egentligen inte 
har  besvarats.  Kan vi  helt  enkelt  utgå från att  något  som stämmer i  Los 
Angeles  också  gäller  i  Stockholm  eller  Malmö?  Är  Londons 
säkerhetsproblematik  samma  som  den  i  Warszawa  eller  Berlin?  Denna 
avhandling tar därför som sitt syfte att utvidga det empiriska perspektivet till 
länder  och  städer  som  normalt  inte  syns  i  den  internationella 
samhällsvetenskapliga diskursen. 

Kollektivtrafiken  är  i  allmänhet  en  institution  som  genom  de  liknande 
förutsättningar som gäller  i  olika städer ur ett  vetenskapligt  perspektiv är 
särskilt  väl  lämpad  för  jämförande  studier.  Därför  valdes  kollektivtrafik-
system  i  tre  städer  –  Berlin,  Stockholm  och  Warszawa  –  som  studiens 
empiriska fokus. Ett brett spektrum av politiska och historiska erfarenheter 
eftersöktes  eftersom  debatt  kring  övervakning  antas  vara  ett  kulturellt  
betingat  fenomen.   I  kapitel  3  diskuterar  jag  olika  lösningar  och 
argumenterar för att  en jämförelse mellan Polens, Sveriges och Tysklands 
huvudstäder är ett väl avvägt empiriskt fokus.

Politisk historia påverkar dagens säkerhetspolitik

Polen,  Sverige och Tyskland är  mycket  olika ur  ett  historiskt  perspektiv. 
Bara under efterkrigstiden kan man se de stora skillnaderna mellan länderna, 
och detta återspeglar sig hur övervaknings- och säkerhetsfrågor hanteras i 
respektive  land.  I  Polen har  erfarenheterna  med  kommunismen  haft  stor 
betydelse.  Bland  annat  verkar  det  som  om  kommunismen  sargade  den 
sociala  tilliten,  genom omfattande  infiltration och övervakning.  Samtidigt 
steg  de  uppmätta  nivåerna  av  rädsla  för  brott  lavinartat  efter  att 
transformationsprocessen mot demokrati påbörjades. Det är möjligt att det 
skarpa  samhällsklimat  av  anpassning  till  Västeuropa,  nedskärningar  i 
välfärdssystemen, och (bristen på) uppgörelse med kommunisttiden skapade 
ett  behov  för  skenbart  enkla  lösningar  på  säkerhetsproblem.  Idag  är 
kameraövervakning  otroligt  vanligt  i  Polen.  Det  förekommer  i  diverse 
sammanhang och  utförs  på  sätt  som skulle  vara  mycket  kontroversiellt  i 
Sverige  och  Tyskland.  Bland  annat  sker  ett  fritt  och  oreglerat 
informationsutbyte  av  kameramaterial  mellan  myndigheter,  och  anställda 
övervakas systematiskt med kameror. Den känslighet mot övervakning som 
man från ett svenskt eller tyskt perspektiv skulle kunna förvänta sig i Polen 
lyser med sin frånvaro. 
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Erfarenheterna med auktoritära och totalitära politiska system i Tyskland styr 
också i stor utsträckning hur inrikespoliken om säkerhet, ”Innere Sicherheit”, 
har  kunnat  utvecklas.  Av  särskild  stor  betydelse  är  det  beslut  av 
författningsdomstolen i Karlsruhe som fattades 1983, och som säger att varje 
medborgare har rätt till ”informationellt självbestämande”. Detta beslut har 
givit  den  tyska  säkerhetspolitiken  en  restriktiv  hållning  i  fråga  om 
kameraövervakning.   På  samma  sätt  har  tidiga  beslut  om  en  restriktiv 
reglering av kameraövervakning i Sverige, som utformades mot bakgrund av 
den rädsla för ett storebrorssamhälle som fanns mot slutet av 1960-talet och 
början av 70-talet, påverkat dagens applikation av teknologin. Emellertid har 
regleringen lösts  upp på  senare  år  och  idag  är  den tillståndsgivning som 
utgör grunden i den svenska regleringen i mångt och mycket en formalitet så 
länge  som  vissa  givna  regler  följs.  Sammanfattningsvis  har  man  både  i 
Sverige och Tyskland historiskt haft en större känslighet för övervakningens 
problematiska  aspekter,  men  särskilt  i  Sverige  finns  idag  en  utbredd 
oförståelse  för  integritetsfrågor  (trots  FRA-debatt  och  övervaknings-
skandaler!).  Den positiva  syn på välfärdsstaten som finns  i  Sverige antas 
ligga till grund för det höga förtroende som möjliggör att en en omfattande 
kameraövervakning har kunnat utvecklas. Detta till skillnad från Tyskland, 
där staten ofta betraktas med skepsis och där integritetsfrågor har en stark 
politisk  bärkraft.  Således  utgör  de  historiska  erfarenheterna  i  varje  land 
förutsättningar  för  dagens  politik.  Detta  må  låta  självklart,  men  är  inte  
okontroversiellt  i  en  värld  där  globala  diskurser  ofta  antas  överbrygga 
nationella skillnader.

Utvecklingen  av  säkerhetsarbete  i  kollektivtrafiken  i  Berlin,  
Stockholm och Warszawa

Regleringen  av  (kamera-)övervakning  i  de  tre  länderna  blir  till  konkret 
säkerhetspolitik  på  lokal  nivå  i  de  tre  städers  kollektivtrafik-system som 
jämförs i avhandlingen. I Berlin har  Berliner Verkehrsbetriebe  (BVG) och 
S-Bahn Berlin GmbH (S-Bahn) utvecklat två radikalt olika säkerhetspolicys. 
Efter Berlinmurens fall uppstod en komplex situation för det första eftersom 
det  plötsligt  fanns  två  trafikhuvudmän  (en  från  vardera  sidan)  och  en 
ekonomiskt  ohållbar  personalstorlek.  Å andra  sidan  fanns  det  en  politisk 
uppdelning mellan trafikslagen, där Östtyskland hade satsat på spårvagnar 
och  lämnat  pendeltågstrafiken  i  förfall;  i  Västberlin  hade  man  satsat  på 
tunnelbana.  Pendeltågtrafiken hade bojkottats  ända sedan 1961,  då muren 
byggdes,   eftersom  den  tillhörde  Östtyskland.  Efter  1990  fasades 
pendeltågstrafiken in i det Västtyska statliga bolaget Deutsche Bahn (DB) 
som ett dotterbolag. All annan trafik togs över av det sammanslagna BVG, 
som nu har en personalstyrka på över 24000 anställda. Under slutet av 1990-
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talet  och början av 2000-talet  skapade dessa bolag de olika ansatser som 
karaktöriserar situationen i Berlin idag. 

S-Bahn ingick i DB:s servicepolicy som kallas ”3 S” (de tre S:en står för 
säkerhet, renlighet och service). DB:s policy är okontroversiell ur juridiskt 
perspektiv eftersom den följer den tyska dataskyddslagstiftningen och ger 
polisen huvudansvaret för den kameraövervakning som utförs i mindre skala. 
BVG:s  säkerhetspolicy,  däremot,  är  kontroversiell.  Eftersom  BVG  var 
tvungen att dra ned radikalt på personalens storlek (målet var 9000 anställda) 
men  samtidigt  öka  antalet  resor  infördes  kameraövervakning  som  en 
ersättning  för  den  förlorade  säkerhetspersonalen.  BVG möttes  med  stark 
kritik  både  från  polis,  Berlins  dataskyddsmyndighet  och  icke-satliga 
organisationer. Istället för att lyssna på kraven på mer stringent hantering av 
övervakningen  och  mer  personal  snarare  än  kameror  intog  BVG  en 
konflikposition gentemot samhället i allmänhet. Under 2000-talet har bolaget 
varit  i  mer  eller  mindre  ständig  konflikt  med  ovan  nämnda  instanser, 
samtidigt  som en serie  ovanligt  brutala  våldsbrott  har  uppmärksammats  i 
Berlins  kollektivtrafik,  vilket  har  skapat  viss  förståelse  även  för 
integritetskränkande säkerhetsåtgärder. Även om situationen nu är lugnare 
för BVG är övervakningen fortfarande mycket kontroversiell i Berlin. 

I Stockholm ser situationen annorlunda ut.  AB Storstockholms Lokaltrafik 
(SL) skapades som ett  offentligägt  bolag 1996 och slutade med att  själv 
producera  transporttjänster.  SL är  idag en upphandlingsorganisation.  Med 
denna förändring följde dock helt nya sätt att styra kollektivtrafiken, och den 
unga  upphandlingsorganisationen  hade  bristfälliga  styrmekanismer  vilket 
gjorde att enskilda tjänstemän fann sig i situationer där de hade mycket att 
vinna på att böja reglerna. Således präglades de sista åren av 1990-talet och 
de  första  under  2000-talet  av  en  serie  korruptionsskandaler.  Bland annat 
hade SL:s trygghetsansvarig lierat sig på otillåtna sätt med säkerhetsfirman 
Falck Security, och som ett resultat av detta genomfördes en omorganisation 
av  säkerhets-  och  kundtjänstavdelningarna  på  SL.  Trygghetsfrågor  hade 
dittills  legat  under  kundtavdelningen  och  mestadels  inneburit  arbete  mot 
klotter  och  graffiti,  men  efter  omorganisationen  sammanfördes  alla 
säkerhetsrelaterade  frågor  till  en  avdelning.  Arbete  påbörjades  snart  och 
tillsammans  med  entreprenörerna  i  tunnelbanan  ansökte  SL  om  att  få 
övervaka  Zinkensdamms  tunnelbanestation.  Fallet  gick  upp  till 
kammarrätten,  som  till  slut  godkände  SL:s  ansökan.  I  och  med  detta 
domslut,  som  fattades  med  utgångspunkt  i  en  av  Stockholms  mest 
brottsutsatta tunnelbanestationer, fick SL genom prejudikat i princip tillstånd 
att övervaka hela kollektivtrafiksystemet. Så har också skett och idag täcks 
Stockholms kollektivtrafik av Sveriges största kameraövervakningssystem, 
som omfattar ca. 20000 kameror, en central insatscentral, och en direktlänk 
till länspolisens tekniska enhet.  
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Detta skulle dock inte ha skett  om det  inte hade varit  för  den strategiska 
satsning  som  SL  gjorde  på  säkerhetsområdet  under  namnet 
”Trygghetsprojektet”.  Trygghetsprojektet  innehöll  flera  aspekter,  där 
kameraövervakningen  var  en  central  del.  I  övrigt  skapades  ett  antal 
samordningsorgan och kontakterna med polisen stärktes.  SL tog över det 
allmänna  ansvaret  för  säkerhetsfrågor  från  trafikentreprenörerna,  vilket 
möjliggjorde att ordningsvakter kunde få länsövergripande tillstånd (tidigare 
var  de  bundna  till  exempelvis  tunnelbanan).  Inom  ramen  för 
Trygghetsprojektet skapade SL även ett nytt sätt att tala om säkerhetsfrågor. 
Således  var  övervakningskameror  numera  ”trygghetskameror”, 
larmcentralen  heter  ”trygghetscentralen”,  och  stationsvärdar 
”trygghetsvärdar”.  Allt  detta  var  en  medveten  strategi  för  att  skapa  mer 
förståelse och i  slutändan legitimitet  för de nya säkerhetsåtgärderna. SL:s 
trygghets-språk  spreds  snabbt  och  plockades  upp  av  kommuner  och 
lobbyorganisationer.  Som enda instans har Planka.nu formulerat  motstånd 
mot SL:s åtgärder, som enligt organisationen innebär att ordningsvakter har 
börjat gå hårdare fram mot både plankare och andra ”avvikande” personer 
som  vistas  i  och  runt  kollektivtrafiken,  till  exempel  gatumusiker  och 
papperslösa  invandrare.  Det  som  kännetecknar  det  svenska  fallet  är  den 
mycket omfattande kameraövervakningen och bristen på kritisk debatt om 
säkerhetsarbetets  premisser  och effekter.  I  skuggan av  FRA-debatten  och 
terroristjakt utvecklas således långsamt strukturer på lokal nivå som är nog 
så centrala för centrala demokratiska institutioner. 

I Warszawa, slutligen, fanns fullkomligt annorlunda problem än i Berlin och 
Stockholm.  Efter  kommunismens  fall  påbörjades  det  stora  projekt  som 
sammanfattades  i  transformation  till  demokrati,  och  som  innebar 
samhälleliga  omvälvningar  av  närmast  ofattbar  nivå  för  en  utomstående. 
Under 1990-talets liberalisering av den polska statsapparaten förvann stora 
delar  av  underrättelsetjänsternas  arkiv  och  många  forskare  tror  att  den 
tidigare eliten, ”nomenklaturan”, lyckades sko sig även i det nya systemet. 
En oproportionerligt  stor  säkerhetsindustri  har växt  fram i  Polen som har 
mycket  intimt  samarbete  med  polisen  och  olika  myndigheter.  I  viss 
utsträckning kan man tala om att gamla säkerhetsstrukturer fortfarande finns 
kvar, men i annan skepnad. 

En annan central utveckling i Polen är den höga nivån av rädsla för brott. 
Under slutet av 1990-talet blev denna föremål för populistisk partistrategi, 
vilket  i  allmänhet  anses  ha  bidragit  till  den  höga  rädslonivån.  En  stark 
diskurs om ”lag och ordning” växte fram i början av 2000-talet. I Warszawa 
fanns vid den tiden ett flertal mindre kameraövervakningssystem, som 2002 
sammakopplades  och  utökades radikalt  till  att  omfatta  runt  750 kameror. 
Warszawas  säkerhetsbyrå  skulle  sköta  systemet  och  institutet  ZOSM 
bildades speciellt för att hantera kameraövervakningen åt polisen och stadens 

349



administration.  Kamerorna  finns  både  i  tunnelbanan  (Warszawa  har  i 
dagslägen  bara  en  linje)  och  på  gator  och  torg.  Bristen  på  reglering  av 
övervakningen har  resulterat  i  att  endast  ekonomin sätter  gränser  för  hur 
många kameror som installeras. Till skillnad från Berlin och Stockholm tittar  
operatörer  på  kamerorna  aktivt  och  systemet  är  inriktat  på  att  fånga 
avvikande beteende och brottslingar på bar gärning.  I  Warszawa hanteras 
kameraövervakningen på ett mycket friare sätt än i Berlin och Stockholm, 
och  övervakning  är  inte  någon  politisk  fråga.  Trots  att  den  polska 
lagstiftningen  ger  medborgare  formellt  sett  ett  mycket  omfattande 
integritetsskydd, började den polska dataskydds-myndigheten GIODO fatta 
intresse för kamerorna först mot slutet av 2000-talets första årtionde. Idag 
finns det  endast  en liten organisation som utmanar diskursen om lag och 
ordning,  som  bär  det  talande  namnet  Panoptykon.  Att  en  så  omfattande 
övervakning har byggts upp i Polen kort efter att en auktoritär regim fallit, 
som använde sig bland annat av liknande tekniker, är anmärkningsvärt.  

Individen som konsument, barn och ansvarstagande medborgare

Säkerhetssystemen i Berlin, Stockholm och Warszawa är å ena sidan olika 
varandra eftersom de skiljer sig i fråga om storlek och reglering. Å andra 
sidan  bär  alla  systemen  stora  likheter  som  framträder  vid  närmare 
betraktelse.  Dessa  likheter  kan  betraktas  som  mer  grundläggande  än 
skillnaderna och visar hur  de respektive säkerhetsförvaltningarna hos SL, 
BVG/S-Bahn och ZOSM, som vuxit i takt med att övervakningen utökas, 
utgår från liknande principer. Karaktäristiskt för lokal säkerhetspolitik i de 
tre städerna är, som tidigare nämnts, att den fokuserar på individens känslor.  
Individen antas vara nöjd så länge hon uppfattar sig som säker, oavsett hur 
den faktiskt brottsligheten utvecklas. Den upplevda tryggheten som social 
konstruktion blir ett sätt att legitimera nästan vilka säkerhetslösningar som 
helst så länge som de tilltalar den genomsnittlige individen. Det som ligger 
bakom  denna  antagande  är  diskurser  där  hon  konstrueras  både  som 
konsument, som omyndigt barn och som ansvarsfull medborgare. 

Trygghet som begrepp har ingen naturlig koppling till brottsprevention eller 
säkerhet. Snarare är det ett religiöst begrepp2 som senare kom att associeras 
till det ekonomiska skyddsnät som välfärdsstaten medförde. Det medför på 
svenska  starka  associationer  till  Faderns  famn  och  den  beskyddande 
välfärdsstaten.  Att  göra  trygghet,  eller  ”en  känsla  av  säkerhet”  som  det  
formuleras på polska och tyska, till fokus för lokal säkerhetspolitik innebär 
att  alla dessa betydelser förs in i  stadsplaneringen och i  kollektivtrafiken. 
Kampanjer  i  Stockholm  propagerar  att  kameraövervakning  sker  ”för  din 

2Trygghet har samma etymologiska relation till ordet ”tro” som ”bygga” har till ”bo”. 
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trygghet”, och i Berlin uttrycks samma mening med ”für Ihre Sicherheit”. I 
dessa två städer försöker kollektivtrafikhuvudmännen att skapa system som 
ska ”ta hand” om passageraren under resan. Passageraren manifesterar sig i  
intervjumaterial,  policydokument  och  kampanjer  i  form  av  en  omyndig 
individ som närmast kan liknas vid ett barn. Barnet som konstruktion har en 
omättlig aptit för säkerhet, men är oförmöget att sörja för sig själv. Det är en 
avpolitiserad  individ  som  varken  har  eller  känner  till  några  politiska 
rättigheter  utöver  säkerhetsintresset.  Starkast  framkommer  denna 
”subjektivitet”, vilket är ett sätt att beteckna den roll som konstruktionen har 
i  trygghetsdiskursen,  i  Berlin  och  Stockholm.  I  dessa  fall  är 
”omhändertagandet” särskilt påtagligt. 

I  Warszawa  sker  kontruktionen  av  ”barnet”  på  ett  annat  sätt.  Där 
framkommer den genom den starka tradition av teknokrati som finns i den 
polska  politiska  kulturen.  Medborgaren  är  ingen  aktivpart  i 
säkerhetspolitiken, som istället utformas i samspelet mellan myndigheter och 
säherhetsindustri. Till exempel finns i Warszawa endast mycket få instanser 
av det omfattande enkätundersöknings-maskineri som återfinns i Berlin och 
Stockholm.  Både  städernas  förvaltning  och  trafikhuvudmännen ägnar  där 
otroligt stora resurser till att ta reda på hur trygga människor känner sig. I 
Warszawa sker detta endast sporadiskt, och tryggheten anses snarare vara ett  
direkt  resultat  av  sänkta  brottsnivåer.  Således  legitimerar  dessa  och  inte 
tryggheten i sig en ökad övervakning.  

I andra omständigheter är individen, eller passageraren, en ”konsument” ur 
säkerhetspolitikens  perspektiv.  Konsumenten  bryr  sig  inte  direkt  om sina 
politiska  rättigheter,  men  väl  de  ekonomiska,  och  hon  ställer  höga  krav. 
Konsumenten blir nervös när inte tågen kommer i tid, om hon står på en 
ensam  plattform,  eller  om  ombyggnationer  inte  är  tillräckligt  skyltade. 
Nervositet eller rädsla hos konsumenten resulterar i att hon väljer bilen nästa 
gång, och är alltså ett tecken på misslyckande å säkerhetspolitikens vägnar. I 
Berlin och Stockholm är konsument-rollen mycket starkt utpräglad, till och 
med till den grad att ordningsvakterna uniformeras med flygvärdinnor som 
förebild.  Flygvärdinnan  är  vacker,  service-inriktad  och  har  ett  starkt 
”säkerhetstänk”, som en intervjuperson uttryckte saken. I Berlin har denna 
tanke  till  och  med blivit  en  stående  kampanj  som utbildar  passagerare  i 
säkerhet och omtanke. ”Betty” är en karaktär som BVG har skapat och som 
förmedlar budskap om hur passagerare kan uppföra sig i kollektivtrafiken (se 
sid 130 i denna avhandling). I Warszawa tar konsumentperspektivet delvis 
en annan inriktning, och kollektivtrafiken där patrulleras av ordningsvakter 
som är uniformerade till att likna polisens eller militärens insatsstyrkor, eller  
de  ”black-ops”-solater  som  förekommer  i  amerikanska  actionfilmer.  De 
anses  skapa  ”psykisk  säkerhet”  av  den  lokala  trafikhuvudmannen  ZTM, 
vilket tyder på att  normer skiljeer sig åt betydligt  mellan fallen samtidigt 
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som målen förblir  desamma. Konsumenten iträder i  avhandlingens analys 
rollen som den ”neurotiske medborgaren”3 som hela tiden kräver mer för att 
känna  sig  säker,  till  den  grad  att  det  till  slut  blir  för  mycket. 
Trygghetssatsningarna  som  beskrivs  i  avhandlingen  avser  att  skapa  de 
oklanderliga  ytor  som  konsumenten  kräver  och  förstärker  således  både 
övervakningens  ställning  och  konsument-subjektiviteten  som  dominant 
inslag i trygghetsdiskursen. 

Den  ”ansvarsfulla  medborgaren”,  slutligen,  förekommer  mest  påtagligt  i 
Berlin och Warszawa. Denna subjektivitet tar sig uttryck i kampanjer och 
aktioner som syftar till att få medborgaren och/eller passageraren att själv 
ansvara  för  sin  egen  säkerhet.  En  riktning  i  denna  diskurs  handlar  om 
trafiksäkerhet,  vilket  är  ett  mycket  stort  problem  i  Warszawa,  men 
motsvarande  kampanjer  finns  även  i  Berlin  och  Stockholm.  En  annan 
handlar  om  att  individen  åläggs  med  ansvar  även  för  andras  säkerhet.  
Trygghet följer här av ett aktivt medborgarskap som både ger förmåner men 
som även ställer vissa krav på individen. Hon förväntas ingripa om hon blir 
vittne till ett brott, exempelvis i kampanjen ”Gör något!” (”Tu was!”) av den 
tyska  polisen.  I  Warszawa  förekommer  likande  kampanjer,  men även en 
starkare känsla av att terrorism är ett reellt hot. Små dekaler i tunnelbanan 
meddelar passageraren att vara varsam, och tunnelbanans säkerhetspersonal 
genomgår årligen vapenträning och utbildning om kemiska stridsmedel!

Till  sist  återfinns  i  denna  kategori  en  genre  av  moralisk  (ut)bildning.  
Passagerare i samtliga fall tilltalas här som moraliska subjekt som dock är i 
starkt  behov  av  bildning  och  instruktion.  Samhällets  allmänna  moraliska 
förfall tvingar här trafikhuvudmän att instruera passagerare i hur de ska bete 
sig. ”Betty”-kampanjerna där ömsesidig omtanke betonas är ett exempel på 
detta, likaså instruktionerna i Stockholms tunnelbana om att  hålla fötterna 
från sätet och att  låta äldre sitta i bussen. Detta är en intressant genre av 
tilltal till passagerare eftersom det bygger på att de skapar ett soocialt tryck 
till  att  bete  sig  ”normalt”.  De  små  blickarna  som andra  passagerare  ger 
avvikare blir således instrument i en mer omfattande ”trygghetspolitik”.

Slutsatser och utblick  
Avhandlingens slutsatser är att den trygghetsdiskurs som innehåller de tre 
subjektiviteterna  som beskrevs  ovan  är  de  grundläggande  förutsättningar, 
eller  ”möjlighetsvillkor”,  som  gör  den  lokala  säkerhetspolitiken  legitim. 
Både ur allmänhetens och de politiska institutionernas perspektiv innehåller 
denna diskurs  element  som gör  dagens säkerhetspolitik  inte  bara  naturlig 

3Efter Engin Isins artikel ”The Neurotic Citizen” från 2004 i tidskriften Citizenship Studies.
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utan även i viss utsträckning nödvändig. De olika processer som ledde upp 
till dagens politik är vidare förutsättningar för hur diskursen kunde få fäste i 
de  tre  städerna,  samt  hur  de  utvecklades  lite  olika.  Således  berättar 
avhandlingen inte bara tre intressanta historier, utan säger även något om hur 
diskurser fungerar. Det fanns redan innan både internationella och nationella 
diskurser som betonade den upplevda tryggheten, men det var inte förrän 
polisen eller städernas trafikhuvudmän gick igenom olika former av kriser 
som det politiska fältet öppnades upp och dittills dominerande idéer kunde 
utmanas. Den diskurs som är dominant idag är alltså inte heller på förhand 
given  eller  ”naturlig”,  utan  resultatet  av  specifika  maktrelationer  och 
historiska skeenden.  Trygghet som ideal kan därmed ifrågasättas både till  
innehåll och på en mer existentiell nivå. Är det verkligen så mycket värt att 
vi  är  beredda  att  låta  oss  ingå  i  den  form  av  underordning  som 
trygghetsdiskursen föreskriver?

Ur  ett  samhälleligt  perspektiv  finns  det  flera  slutsatser  att  dra  av 
avhandlingen. Å ena sidan visar den hur trygghet blir en diskurs som gör att 
ramarna  för  säkerhetsarbete  blivit  nästan  helt  autonoma i  förhållande  till 
brottstatistiken.  ”Har  säkerhetspolitiken  blivit  relativistisk?”  är  i 
sammanhanget en relevant fråga. Å andra sidan finns det en jämlikhetsaspekt 
som är intressant ur ett svenskt perspektiv. Detta ligger i trygghetsdiskursens 
stigmatiserande  funktion,  vilken  lyfts  fram  i  studien.  Polisarbete  i 
kollektivtrafiken sker i huvudsak inte av den statliga polisen, utan av privata 
säkerhetsfirmor eller långtidsarbetslösa som rekryterats till trygghetsvärdar 
som  skall  "utstråla"  säkerhet  i  egenskap  av  sin  uniformerade  närvaro. 
Avvikande  sociala  beteenden  betecknas  som  otrygga  och  blir  ett  viktigt 
fokus i säkerhetsarbetet. Oavsett om detta är officiell policy eller inte – här 
finns stora skillnader – så utgör hemlösa, droganvändare, och ungdomar de 
viktigaste  målgrupperna  för  säkerhetsarbete  i  genomsnittskonsumentens 
tjänst. De senaste fallen av misshandel av hemlösa och ungdomar av SL:s 
säkerhetsvakter  är  således  inte  ett  avvikande  beteende  utan  en  mer 
grundläggande systematisk företeelse som bör erkännas som sådan. 
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