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Abstract	  
 
Titel:  Big Brother - En kritisk diskursanalys av webbnyhetsmedias 

representation av övervakningssamhället  
 
Författare:  John Thungren & Emelie Mårtensson 
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Typ	  av	  arbete:  C-uppsats 
 
Termin:   Hösttermin 2013 
 
Antal	  ord:	   	   15 773 	  
 
Ämne:   Medie-och kommunikationsvetenskap 
 
Lärosäte:   Högskolan i Halmstad 
 
Syfte:  Att undersöka hur svenska och amerikanska webbtidningar har 

rapporterat om Edward Snowden och om det går att urskilja 
några mönster som visar på hur de har valt att rapportera om 
övervakningssamhället i sina artiklar. Genom att definiera två 
webbtidningars nyhetsinnehåll vill vi urskilja två nationers 
diskurser och sedan jämföra dess skillnader. Detta för att kunna 
uttala oss om den diskursiva konstruktionen av statlig 
övervakning i amerikanska och svenska webbnyhetsmedier.  

 
 
Metod:   Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
 
Huvudresultat:  Det finns skillnader och likheter i webbnyhetsinnehållet och vi 

kan urskilja två olika övervakningsdiskurser i USA och 
Sverige. USA ställer sig mer kritisk mot Snowdens handlingar 
och har en mer rättfärdigande inställning till 
övervakningssamhället medan Sverige ställer sig mer kritisk till 
övervakningssamhället och har en mer rättfärdigande 
inställning till Snowdens handlingar.  

 
Nyckelord:   KDA, Edward Snowden, övervakningssamhället.  
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1.	  Inledning	  

Den 13:e juni 2013 överlämnar en amerikansk man vid namn Edward Snowden, som 

tidigare arbetat för den amerikanska säkerhetstjänsten National Security Agency 

(NSA), över sekretessbelagda dokument till tidningarna The Guardian och The 

Washington Post. Dokumenten indikerar att USA och Storbritannien bedriver så 

kallade hackingattacker mot datorer över hela världen. Det fanns även dokument som 

beskriver existensen av topphemliga övervakningsprojekt som PRISM (ett 

signalspaningsprogram som används för insamling av personuppgifter såsom; 

inloggningsuppgifter, privata chatmeddelanden och porträttfotografier för 

ansiktsigenkänning, från hela världen) och Boundless informant (en gränslös 

övervakningsprocess, egentligen ett digitalt verktyg genom vilket NSA kan bryta ned 

den stora mängd information som samlas in från data- och telefontrafik). Efter att ha 

överlämnat dokumenten flyr Snowden från USA till Hongkong för att sedan ta sig 

vidare till Moskva där han, drygt en månad senare, beviljas asyl. 

 

Avslöjandet av den sekretessbelagda övervakningen fick stor medial uppmärksamhet. 

Tidningarna får tillgång till material om både NSA och FBI som bland annat visar hur 

organisationerna samlar in data från nio utav de största it-bolagen; Apple, AOL, 

Facebook, Google, Microsoft, Paltalk, Skype, Yahoo och Youtube. Händelsen 

drabbar framförallt USA men även Sverige som anklagas för att ha varit inblandade i 

härvan genom att ha samarbetat både med de brittiska och amerikanska 

underrättelsetjänsterna. Samarbetet med Sverige ska ha skett via Försvarets 

Radioanstalt (FRA) som ska ha övervakat internettrafik via Östersjöns 

övervakningskablar. Sverige ska även ha drivit ett eget övervakningsprojekt, märkt 

med kodnamnet SARDINE, och har dokumenteras som en av de viktigaste 

samarbetsparterna i övervakningen av Europa.  

 

Edward Snowdens avslöjanden av den dolda övervakning är ett utav flera fall och den 

fortsatta rörelsen på utvecklingen av avslöjanden av regeringar och betydelsefulla 

organisationers dolda övervakningsagenda, som har pågått sedan en tid tillbaka. År 

2006 grundades den internationella och ideella föreningen WikiLeaks, som utövar sitt 

arbete genom en databas vars syfte är att offentliggöra hemlighetsstämplat material i 

media. En av WikiLeaks grundare är Julian Assange och genom åren har WikiLeaks 
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databas bidragit till offentliggörandet av ett flertal läckor, framförallt om outtalad 

krigsföring men även information om inflytelserika politiker och organisationer. 

Organisationen får tillgång till hemlighetsstämplat material med hjälp från 

allmänheten och så kallade whistleblowers (ett engelskt namn på en person som 

uppmärksammar och offentliggör oegentligheter med vetskapen om vilka 

konsekvenser detta kan medföra). En whistleblower som under de senaste tre åren har 

fått stor uppmärksamhet i medierna är den amerikanska soldaten Bradley Manning 

som via sin tjänst som underrättelseanalytiker fick tillgång till databaser som används 

av den amerikanska regeringen för att överföra sekretessbelagd information. Manning 

avslöjades efter att ha överlämnat sekretessbelagt material till WikiLeaks och dömdes 

år 2013 till 35 års fängelse. Likt Bradley Manning ska Edward Snowden ha 

samarbetat med WikiLeaks.  
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2.	  Problemformulering	  

Den mediala uppmärksamhet som fallet med Snowden har fått kan påverka 

allmänhetens uppfattning om övervakningssamhället. I och med att Snowden valde att 

överlämna informationen till nyhetsmedier får dem en betydelsefull roll i skapandet 

av uppfattningen om övervakningssamhället. Detta tycker vi är intressant. Genom att 

studera en svensk och en amerikansk webbtidnings nyhetsrapportering av händelse 

vill undersöka om det går att identifiera några nationella mönster. Samtalet och 

informationen om Snowden samt uppfattningen av den gränsöverskridande 

övervakningen kan uttryckas olika i USA jämfört med Sverige. Vi vill därför, med 

hjälp av fallet med Snowden, undersöka hur fenomenet övervakning konstrueras i 

Sverige respektive USA:s webbnyhetsmedia för att kunna urskilja och definiera två 

nationers övervakningsdiskurser. 

 

2.1	  Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska och amerikanska webbtidningar 

har rapporterat om Edward Snowden och om det går att urskilja några mönster som 

visar på hur de har valt att rapportera om övervakningssamhället i sina artiklar. 

Genom att definiera webbtidningars nyhetsinnehåll vill vi urskilja två nationers 

diskurser och sedan jämföra dess skillnader och likheter. Detta för att kunna uttala oss 

om den diskursiva konstruktionen av statlig övervakning i amerikanska och svenska 

webbnyhetsmedier.  

 

2.2	  Frågeställningar	  

• Vad finns det för skillnader och likheter i webbtidningarnas rapportering om 

övervakningssamhället? 

 

• Hur har amerikansk och svensk webbnyhetsmedia rapporterat om Edward 

Snowden? 
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3.	  Tidigare	  forskning	  

Det är väsentligt för vår studie att presentera tidigare forskning inom området för 

nyhetskonstruktion, journalistiska ideal och övervakning, för att förtydliga vår studies 

position inom fältet för forskning om övervakningssamhället. Det visade sig vara 

svårt att hitta forskning som motsvarar denna uppsats specifika fall med Snowden och 

avslöjandet av NSA:s dolda övervakningsagenda. Vi valde därför att titta på material 

från närliggande forskningsområden som är av relevans för vår uppsats ämne.  

 

Medieforskaren Maxwell McCombs (2006) har skrivit boken makten över 

dagordningen för att beskriva makten som massmedierna har och hur de kan påverka 

vilka samhällsfrågor som är viktiga. McCombs visar med hjälp av dagordningsteorin 

hur massmedier skapar en verklighet och styr över hur allmänheten prioriterar i 

nyhetsflödet. Den grundläggande tanken i dagordningsteorin är att om 

nyhetsrapporteringen fokuserar på ett visst ämne bidrar det till att allmänheten ser det 

som mer viktigt än andra ämnen (McCombs 2006:11). McCombs forskning visar att 

medierna inte bara har makt över vad människor tycker är viktigt utan även hur 

människor uppfattar exemepelvis situationer, händelser och personer (Ibid). 

McCombs forskning är av betydelse för vår studie då han visar hur massmedierna har 

makten över vad samhället uppfattar som viktigt samt att de bidrar till hur folk ställer 

sig i olika nyhetsfrågor. Webbnyhetstidningarnas rapportering om Snowden uttrycker 

på så vis den allmänna uppfattningen om övervakningssamhället.  

 

Den amerikanska forskaren Gina G Barkers menar i sin artikel Cultural influences on 

the newa: Portrayals of the Iraq war by Swedish and American media (2012) att den 

kulturella kontexten influerar nyheter. Detta påstår hon efter att ha undersökt 

amerikanska och svenska nyheter om kriget i Irak år 2003. I studien har teorier från 

Stuart Hall (code/decode) och Geert Hofstede (masculinity/femininity dimension) 

använts i analyserandet av nyheter både i tryck och på TV. Barker konstaterar i sin 

studie att den journalistiskt ideala objektiviteten tolkas olika i länderna. De flesta 

svenska journalisterna anser att det är deras plikt att söka mer än de uppenbara, 

efterfråga en underliggande problematik i sin rapportering och kritiskt granska den 

politiska eliten. Barker menar att detta leder till en mer varierad journalistik där ett 

bredare spektrum undersöks. Amerikanska journalisters neutralitets-norm skiljer sig 
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från den svenska och hon menar att den skapar förutsättningar som gynnar 

rapporteringen av smala perspektiv. Barker menar att amerikanska journalister visar 

ett litet mångfald i beslutet om vem de ska intervjua och homogeniserar därigenom 

det politiska innehållet i sitt nyhetsmaterial. Det är dessutom en tradition att 

amerikaner, under krigsrapportering, står bakom sin president för att stödja landets 

trupper och agera patriotiskt.   

 

Resultatet i Barkers studie visar att kriget porträtteras olika i Sverige jämfört med 

USA och att länderna fokuserar på olika aspekter. I amerikanska medier fokuseras det 

på olika militära strategier och det förkommer en tydlig favorisering av soldaternas 

perspektiv samt beskrivningar om USA som en frihetskämpe å irakiernas vägnar. 

Svenska medier tolkar kriget ur ett mer internationellt perspektiv och irakierna får ett 

stort utrymme i rapporteringen. Händelsen beskrivs sammanfattningsvis som ett 

misslyckande för den internationella gemenskapen. Barkers hypotes om att 

amerikanska nyhetsmedier har ett mer “maskulint innehåll” och att Sverige har ett 

mer “feminint innehåll”, i linje med Geert Hofstedes teorier, bekräftas av studien. 

Studiens sammantagna resultat är att kultur är en viktig variabel att ta hänsyn till när 

man studerar nyhetstäckning och produktion. Barkers studie är relevant då den visar 

att det finns en skillnad i svensk och amerikansk nyhetskonstruktion. Forskningen 

visar hur kultur är en viktig variabel att ta hänsyn till. Vi kommer inte att utgå från 

Stuart Hall och Geert Hofstedes teorier eftersom vi ska göra en kvalitativ studie som 

inte tar hänsyn till genus.  

 

En annan undersökning som gjorts av Lars W. Nord och Jesper Strömbäck, som båda 

forskar inom ämnet journalistik, presenteras i artikeln Making Sense of Different 

Types of Crises: A Study of the Swedish Media Coverage of the Terror Attacks 

against the United States and the U.S. Attacks in Afghanistan (2012). De har tittat på 

skillnader i den svenska rapporteringen om amerikanska nyheter genom att analysera 

skillnaderna i nyhetsinnehållet om terrorattackerna mot USA och de amerikanska 

attackerna mot Afghanistan. Studien gick ut på att undersöka hur svenska 

nyhetsmedier utmärker sig gällande användandet av källor, spekulationer samt anti-

amerikansk och anti-muslimsk rapportering.  
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Nord och Strömbäcks resultat tillför ett exempel på hur den svenska 

nyhetsrapporteringen skiljer sig markant från fall till fall. De menar att en av de 

huvudsakliga förklaringarna till detta beror på krisernas kategorier i kombination med 

de medieförberedelser och medierutiner som existerar inom svensk nyhetsproduktion. 

Sammanfattningsvis ger studiens resultat oss en inblick i hur amerikanska nyheter 

tillskrivs olika nyhetsvärde i svenska nyhetsmedier beroende på kategori, rutiner i 

nyhetsrapporteringen samt den svenska medielogiken.  

 

Eric Carlsson har skrivit avhandlingen Medierad övervakning - En studie av 

övervakningens betydelser i svensk dagspress (2009) och har som syfte att utforska 

hur övervakning och övervakningsdiskurser används i svensk press. 

Övervakningssamhället är ett aktuellt ämne och frågeställningar om fenomenet syns 

frekvent i medierna. Carlsson vill undersöka representationen av detta i svenska 

nyhetstidningar, mer specifikt hur de använder sig av detta i sitt rapporterande. 

Studien belyser dessutom hur sociala identiteter konstrueras i relation till 

reproduktion av maktrelationer och normalitet. Som en del av resultatet beskriver 

Carlsson hur nyhetsmedier verkar främja en diskurs präglad av rädsla, något som kan 

bidra till en legitimering av både den nutida och framtida efterfrågan på en 

intensifierad övervakning.  

 

Nord och Strömbäcks forskning tillsammans med Carlssons resultat skapar en 

utgångspunkt för hur svenska tidningar konstruerar nyheter. Jämför vi deras resultat 

tillsammans med Simones kan vi urskilja nationella skillnader i hur media beslutar 

vad som är av nyhetsvärde och hur media förhåller sig till samhället.  

 

I artikeln Give me liberty and give me surveillance: A case study of the US 

Government’s discourse of surveillance (2009) har Maria M. Simone genomfört en 

kritisk diskursanalys av webbsidan www.lifeandliberty.gov som administreras av The 

US department of Justice (justitiedepartementet). Deras uppgift är att förklara 

bestämmelserna i handlingen The USA PATRIOT Act (UPA), som är en samling 

lagändringar som antogs av den amerikanska kongressen efter terrordåden den 11:e 

september 2001. Simones analys dissekerar argumenten på webbsidan som hävdar 

handlingens förmåga att bevara frihet medan de samtidigt ökar säkerheten i landet när 



 8 

den fått skarp kritik för att kränka de amerikanska medborgarnas integritet genom 

bland annat avlyssning. 

 

Simone identifierar diskursiva teman som är tilltalande för regeringens befogenheter, 

den nationella säkerheten, individuell frihet och lagstiftningseffektivitet på webbsidan 

och som stödjer argumenten för UPA. Trots påståenden om att “utbilda medborgare” 

om UPA menar Simone att det går att identifiera propaganda i diskursen i form av 

känslomässiga vädjanden och vilseledande propositioner. Den sammantagna 

diskursen konstruerar en subjektiv bild av regeringen som en beskyddare, de 

amerikanska medborgarna som oskyldiga medborgare och terrorister som ett 

utomstående hot, allt för att utesluta oliktänkande om UPA.  
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4.	  Teoretiska	  utgångspunkter,	  begrepp	  och	  metodval	  

Studiens teoretiska ramverk utgår från teorier inom Media-Society theory som ämnar 

förklara hur media bidrar till sociala konstruktioner (McQuail 2010:100-101). Inom 

ramen för Media-society theory definierar vi begreppet diskurs som ett dialektiskt 

förhållande mellan samhället och nyhetsmedia med hjälp av Norman Faircloughs 

teoretiska perspektiv. Detta perspektiv är av relevans för vår studie då den betraktas 

som den mest utvecklade teorin och metoden för forskning om kommunikation, kultur 

och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66).  

 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för begreppet diskurs. Diskurs kan användas 

både som teori och metod och de bör betraktas som sammankopplade (Ibid., p.10). Vi 

kommer därför att redogöra för begreppet i sin helhet och behandla metodens 

praktiska tillvägagångssätt i förhållande till den teoretiska utgångspunkten.   

 

4.1	  Diskurs	  

Inom en diskurs finns det förhållningsregler som uppstår och upprätthålls genom 

människans medvetna och omedvetna reproduktion av maktstrukturer (Bergström & 

Boréus 2012:309). Diskursteori har sitt ursprung i Michel Foucaults teorier om 

maktens funktion i samhället och det var han som påbörjade diskursanalysen genom 

att utveckla teori och begrepp genom empiriska undersökningar (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:19). Foucaults teorier ligger till grund för den övervägande delen av 

diskursanalytiska inriktningar, något man bör förhålla sig till när man analyserar 

diskurser (Ibid).  

 

Bergström och Boréus (2012:354) menar att i stället för att uppfatta idéer som 

återspeglingar av den materiella verkligheten, kan man se det som att idéerna 

förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten. Diskursanalys 

är alltså ett stadium av samhällsfenomen där språket står i fokus.  
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4.1.1	  Språk,	  makt	  och	  ideologi	  enligt	  Fairclough	   	  

Fairclough menar att språk och makt är sammanlänkade och att språket utgör en arena 

för maktutövande i samhället (Fairclough 1989:87). Mediernas språk fungerar som en 

social process, genom vilken makt utövas. Kopplingen mellan språk och makt 

förklaras bäst genom att klargöra Faircloughs syn på begreppet ideologi. Ordet 

ideologi kan på ett övergripande sätt förklaras som en uppsättning idéer utifrån vilka 

vi uppfattar världen omkring oss men i detta fall är det Faircloughs specifika 

definition av ideologi vi ämnar utgå ifrån i vår studie. Han beskriver ideologier som 

en typ av betydelsekonstruktion som bidrar till produktion, reproduktion och 

transformation av dominansrelationer i samhället (Fairclough 1992, se Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:79). Skapandet av ideologier sker i samband med olika 

sociala gruppers förhållning till rådande dominansrelationer, som till exempel 

mediernas rapportering om övervakning. Denna definition bygger i sin tur på John 

Thompsons uppfattning av att ideologi är en praktik som verkar genom produktionen 

av betydelseprocesser i vardagen (Ibid).  

 

4.2	  Kritisk	  diskursanalys	  (KDA)	  

Den kritiska diskursanalysen (KDA) är en metod genom vilken man analyserar texter. 

Fairclough (1992:1) menar att språk är en del av social och kulturell utveckling. För 

att kunna säga någonting om ett samhälles sociala och kulturella handlingar kan man 

alltså studera språket i samhället. Det specifika med KDA är att den inkluderar den 

samhälleliga kontext inom vilken texten är författad (Bergström & Boréus 2012:354-

355). Den samhälleliga kontexten innefattar i huvudsak vilket sammanhang 

nyhetsartiklarna är författade såsom exempelvis under vilken tidsepok och i vilket 

land. Att analysera texter med hänsyn till kontexten gör att man kan skapa en 

uppfattning om vilken samhällelig diskurs som råder. Som i denna studie där vi vill 

uttala oss om de övervakningsdiskurser som råder i Sverige och USA just nu, genom 

att analysera språket i ländernas nyhetsförmedling.  

 

Enligt Fairclough (1992) ska diskursiva praktiker, skapandet och konsumtionen av 

texter, ses som en viktig del i den sociala praktiken som bidrar till konstruktionen av 

den sociala världen med sociala identiteter och relationer “eftersom det språkliga 
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mönstret just sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla” (Bergström & Boréus 

2012:356). Det är delvis genom diskursiva praktiker i vardagen som den sociala och 

kulturella reproduktionen och förändringen äger rum.  

 

Inom KDA beskriver man diskurser som sociala handlingar, som att skriva en 

nyhetsartikel, som medför en dialektisk relation till samhället (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:76). En dialektisk relation innebär att individens handlingar påverkar 

samhället och att samhället i sin tur påverkar individen (Ibid., p.25-26). Syftet med 

KDA är inte att förklara bakomliggande orsaker till diskurser. Detta eftersom man 

inte intresserar sig för verkligheten utanför diskurserna menar Winther Jørgensen & 

Phillips (Ibid., p.28). Analysens huvudsakliga syfte är att undersöka mönster i det som 

har sagts eller skrivits i till exempel diskursen om övervakning och även att undersöka 

”..vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten 

får” (Ibid).  

 

4.2.1	  Faircloughs	  Tredimensionella	  modell	  

Den tredimensionella modellen är en analytisk ram som kan användas vid empirisk 

forskning om kommunikation och samhälle inom KDA. De tre dimensionerna i 

modellen är text, diskursiv- och social praktik. Nivåerna representerar olika delar av 

ett språkbruk eller en kommunikativ händelse Först analyseras text, sedan den 

diskursiva praktiken och sist den sociala praktiken (Ibid., p.74). 

 

 
   Figur 1 (Fairclough 1992, se Bergström & Boréus 2012:375) 
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Text 

På den textanalytiska nivån analyserar man textens egenskaper med hjälp av fyra 

huvudpunkter; vokabulär, grammatik, textbindning och textstruktur. Dessa fyra 

huvudpunkter vävs in i varandra så att texten kan sättas in i en större kontext (Ibid., 

p.4-75).  

 

Genom att undersöka om det i innehållet går att urskilja exempelvis en ojämn 

representation av källor och ord eller meningsuppbyggnader, vill vi göra en detaljerad 

analys av texternas egenskaper. Detta för att kartlägga hur övervakningsdiskurserna 

förverkligas textuellt och därmed komma fram till argument som kan underbygga vår 

tolkning (Ibid., p.87).  

 

Textanalytiska verktyg 

Inom de fyra huvudpunkterna finns det ett flertal verktyg. Vi har valt att analysera 

vårt empiriska material utifrån fyra av dessa verktyg; etos, tema, modalitet och 

transitivitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87, Fairclough 1992:234-235). 

 

Etos: Hur språk konstruerar människors eller objekts identiteter.  Journalister kan 

(medvetet eller omedvetet) använda sig av ord som bidrar till att en person kan 

uppfattas som; god/ond, korkad/smart eller frihetskämpe/landsförrädare. Genom att 

undersöka om det existerar ett mönster av identitetskonstruktion i NYT och SvD och 

hur konstruktionen i så fall skiljer sig åt. Till exempel är “Snowdens modiga handling 

bidrog till..” ett tydligt exempel på att ett ord (modiga) kan hjälpa till att konstruera ett 

positivt etos för Snowden. Hade tidningen skrivit “Snowdens arroganta handling 

bidrog till..” hade förmodligen ett mer negativt etos (till exempel landsförrädare) 

konstruerats.   

 

Tema: Hur texten är uppbyggd av olika teman till exempel “Övervakningens 

konsekvenser”, “Snowdens åtal” eller “Politiska uttalanden” vill vi analysera vilka 

ämnen och kategorier som återkommer samt vilka som är mer eller mindre 

representerade.   

 

Transitivitet: Hur händelser förbinds, eller inte förbinds, mellan subjekt och objekt. 

Till exempel kan man med rubriken “Mannen som röjde övervakningen..” visa hur 
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tidningen gör en koppling mellan “mannen” (subjekt) och handlingen att röja 

“övervakningen” (objekt). Detta gör man bland annat för att undersöka tidningens 

omedvetna/medvetna påverkan från ideologiska mönster, som bidrar till hur tidningar 

framställer händelser. Man intresserar sig även för användandet av agenter 

(vem/vilka/eller vad som står bakom en händelse), eller att användandet av agenter 

uteblir. Det är dessutom så att man inom transitivitet undersöker om och hur 

“deltagare” favoriseras. Vem eller vilka får mer eller mindre utrymme i texten kan 

förklara textproducentens implicita ståndpunkter (Fairclough 1992:235-236, Winther 

Jørgenson & Phillips 2000:87).  

 

Modalitet: Här undersöks talarens grad av instämmande, vilket innebär om 

textproducenten instämmer och påvisar samhörighet till det som skrivs. 

Samhörigheten mellan producent och text har en dialektisk koppling till den relation 

som samhället producenten lever i. Om producenten har en negativ inställning till 

övervakning är det alltså stor sannolikhet att samhället har detsamma (Fairclough 

1992:142). Vi vill alltså undersöka producentens samhörighet till texten för att 

förklara hur tidningen förhåller sig till övervakning.  

 

Diskursiv praktik 

Här beskrivs hur man ska undersöka hur texter är producerade och hur de 

konsumeras. Texterna kan grupperas och intertextuellt relateras till varandra. De 

innebär att man kan undersöka relationer och utbyten mellan texterna för att finna 

gemensamma diskurser. Den diskursiva praktikens analys undersöker hur 

textförfattaren bygger på redan existerande diskurser eller icke diskursiv praktik. 

Detta leder till att forskaren kan ställa hypoteser om varför och hur det kommer sig att 

det finns likvärdiga textförhållanden i olika texter, som till exempel vilka 

produktionsförhållanden texten är underkastade (Fairclough 1992, Winther Jørgensen 

& Phillips 2000). 

 

Social praktik 

När man ska analysera den sociala praktiken placeras den diskursiva och 

textanalytiska nivån i förhållande till en bredare samhällelig kontext. Enligt Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) är det i den sociala praktikens analys man bland annat 
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kan utforska hur en text kan få ideologiska konsekvenser på grund av de existerande 

diskurserna i samhället.   

 

Modellen är ambitiös och för att tillämpa den rigoröst i sin helhet krävs tid och stor 

insikt i KDA (Fairclough 1992:73-78). För att göra modellen hanterbar inom vår 

tidsram har vi därför valt att lägga fokus på textdimensionen framför de andra två 

dimensionerna. Det är dessutom så att den största delen av kritiskt diskursanalytiska 

undersökningar består uteslutande av textanalyser. Trots att Fairclough insisterar att 

en textanalys ska kombineras med en analys av produktions- och konsumtions 

processer, utför han det vanligtvis inte själv (Winther Jørgensen & Phillips 2000:94). 

Det är dock så att resultatet av vår textanalys går att placera i en större kontext utifrån 

den andra och tredje nivån i Faircloughs tredimensionella modell. Trots att Fairclough 

nästintill uteslutande genomför den kritiska diskursanalysen med koncentration på 

den textanalytiska nivån är den otillräcklig som diskursanalys om den inte behandlar 

den diskursiva och den sociala praktiken. Detta beror på att textanalys i sig inte 

belyser dess förbindelse till samhället och de kulturella strukturerna och processerna 

(Ibid., p.72). Vi kommer därför att behandla den diskursiva- och sociala praktiken 

som en diskussion, se kapitel 7. 

 

4.3	  Metod	  

Vårt forskningssyfte ämnar definiera rådande samhällsdiskurser om övervakning och 

skillnader och likheter dem mellan. Då vi intresserar oss för hur konstruktionen sker i 

förhållande till det land texterna är producerade i, vill vi titta på skillnader i svensk 

och amerikansk nyhetsproduktion. För att undersöka detta används KDA, utifrån 

textanalysens första dimension i Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 

1992:73). Vi har utformat övergripande analysfrågor utifrån Faircloughs 

textanalytiska dimension enligt de verktyg vi definierade under teori: 

 

Etos: Hur konstrueras handlingar och personligheter? 

 

Tema: Finns det återkommande tematiska mönster, om ja, vad motiverar att de teman 

finns där? 
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Transitivitet: Hur gör webbtidningen sammankopplingar mellan subjekt och objekt 

och hur används agenter? 

 

Modalitet: Hur förhåller sig textens producent till det som skrivs?  

 

4.3.1	  Material	  och	  avgränsning	  

För att uppsatsen ska kunna ge svar på vår forsknings frågeställningar har vi valt att 

undersöka nyhetstäckningen av Snowdens avslöjanden i juni 2013. Fallet anser vi kan 

representera den amerikanska och svenska inställningen till övervakning.  

 

Vi har valt att undersöka nyhetsrapporteringen i en svensk och en amerikansk 

webbtidning. Att vi har valt att analysera webbtidningar beror framförallt på att det 

finns en jämnare tillgång till nyhetsartiklar från båda länderna på Internet. Därför 

anser vi att en analys av artiklar från tidningarnas webbupplagor möjliggör en mer 

representativ analys.  

 

Det finns ett ohanterligt stort utbud av nyhetsmaterial inom området som kräver att vi 

avgränsar materialet till vår studie. Valet av svensk nyhetstidning stod mellan Dagens 

Nyheters och Svenska Dagbladets webbupplaga. Då båda är rankade bland Sveriges 

mest lästa morgontidningar och ges ut i hela landet (Hadenius, Weibull & Wadbring 

Massmedier 2011:85) var det svårt att särskilja den ena från den andra. Valet föll 

dock på Svenska Dagbladet på grund av att deras webbplats har en mer avancerad 

sökfunktion vilket ger oss bättre möjligheter att få fram de artiklar vi söker. Vi valde 

den amerikanska tidningen New York Times på grund av att den är USA:s mest 

besökta nyhetswebbsida, samt att de har en stark historisk bakgrund vilket ger 

tidningen ett seriöst och trovärdigt intryck. Båda tidningarna representerar 

allmänhetens generella tillgång till nyheter och information om 

övervakningssamhället i respektive land, anser Hadenius, Weibull och Wadbring 

Massmedier (2011).  

 

Uppsatsens material och dess avgränsning är framförallt anpassad till uppsatsens 

tidsbegränsning. Antalet tidningar och artiklar per tidning samt vårt fokus på 
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textanalysen är vad vi anser oss kapabla att hantera för att studien ska resultera i ett 

användbart material. Trots problematiken med studiens begränsade urval anser vi 

att resultatet kan fylla studiens syfte att utöka förståelsen av olika 

övervakningsdiskurser genom att tillföra ytterligare en infallsvinkel, med hjälp av ett 

fall som inte har behandlats tidigare. 

 

4.3.2	  Urval	  

Valet av artiklar från respektive tidning sker med hjälp av ett så kallat strategiskt 

urval. Eneroth (1987:170) menar att urvalet vid kvalitativa studier kan med fördel 

göras strategiskt, då man på så sätt kan försäkra sig om att ett litet urval får en stor 

bredd. Ett strategiskt urval möjliggör att vi som forskare kan välja ut variabler som är 

av betydelse för vår studie. Vi valde att utgå ifrån ämneskriterier som variabler då vi 

siktar på att försöka nå en helhetsförståelse genom ett litet urval. Till detta behövs ett 

empiriskt material som ger oss möjlighet till en mer djupgående undersökning som 

möjliggör en analys av både det manifesta som det implicita i innehållet. För att 

säkerställa ett litet urval med stor bredd och ett liknande nyhetsinnehåll bestämde vi 

oss för tre ämneskriterier utifrån vilka nyhetsartiklarna väljs, vilket resulterar i en 

artikel per kriterium och land, total sex artiklar; Snowden träder fram, Snowden blir 

anklagad för spioneri och Uttalanden från president och statsminister i respektive 

land. 

 

4.3.3	  Kritisk	  metodreflektion	  

Det finns en mängd svårigheter med vårt val av metod. Framförallt att Faircloughs 

kritiska diskursanalys är en väldigt omfattande och tidskrävande analysmetod. Det är 

också så att Fairclough bygger sin metod på en mängd olika teoretiker som Foucault, 

Gramsci och Giddens (Winther Jørgensen & Phillips 2000:93-95). Detta medför att 

uppfattningen om att hans diskursanalys kan användas i kombination med vilken teori 

som helst. Då han inte definierar sitt angreppssätts förhållande till andra teoretiker blir 

det upp till forskaren själv att bedöma och otydligheten som det medför kan göra att 

metoden KDA upplevs som vag.   
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Faircloughs KDA är som sagt en tidskrävande metod vars teoretiska angreppssätt är 

svår att applicera i praktiken eftersom det finns väldigt få praktiska riktlinjer eller 

tillvägagångssätt att tillgå i litteraturen. Eneroth (1987:65) menar att den kvalitativa 

forskningens huvudsakliga problem är i linje med vad vi anser som problematiskt 

med Faircloughs metod; att kvalitativa metoders kunskapsmodeller leder till problem 

eftersom de är svåra att applicera i praktiken.  

 

Det råder dessutom oklarheter kring den tredimensionella modellens tre nivåer. 

Fairclough fokuserade själv på den textanlytiska nivån (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:94), vilket vi valde att efterlikna. Att vi inte använder hela modellen som metod 

gör att resultatet av vår studie kan uppfattas som ofullständigt. Vi menar dock det 

motsatta. Att vi medvetet väljer att koncentrera vår analys utifrån den första 

dimensionen gör att den blir genomarbetad till skillnad från en analys av tre nivåer 

som inte fått den tiden det kräver.  

 

En sista problematik för vårt val av metod är att applicera den på det amerikanska 

material jämfört med det svenska. Att analysera det amerikanska språket och kulturen, 

som svensk, medför självklart svårigheter. Alla översättningar och tolkningar är våra 

egna och detta bör läsaren av vår uppsats ta hänsyn till. Likt Winther Jørgensen och 

Phillips (Ibid., p.28) menar vi att då forskare oftast befinner sig i diskursen som 

undersöks eller i någon annan form av diskursiv struktur, måste forskaren lägga sina 

personliga värderingar och åsikter åt sidan så att de inte överskuggar analysen. Då vi 

som forskare till denna studie befinner oss i den ena diskursen som vi valt att 

undersöka måste vi försöka ställa oss främmande inför materialet. Vilket vi inte 

behöver, på samma sätt, inför det amerikanska materialet. Här måste vi ta hänsyn till 

problematiken det medför, att vi möjligtvis inte kan betrakta det amerikanska 

materialet på samma sätt som det svenska. Det är dock så att Fairclough inte erbjuder 

några riktlinjer om hur forskare bör förhålla sig till kulturer eller vilken form av 

kulturteori man ska använda sig av (Ibid., p.93-95).  
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5.	  Resultat	  och	  empirisk	  analys	  

I nedanstående redogörelse för resultat och analys har vi använt oss av utdrag från 

tidningarna och de har markerats med citattecken. Viktiga ord från texten, som vi 

önskar betona, har kursiverats. Citat och ord från den amerikanska tidningen NYT är 

översatta till svenska och alla översättningar är våra egna. För originaltexter, se 

bilagor.  

 

I metoddelen beskrev vi hur Faircloughs tredimensionella modell fungerar i teorin. I 

denna del applicerar vi hans teoretiska antaganden på vårt empiriska material. 

Resultatdelen är indelad utifrån artikelämneskriterierna ‘Snowden träder fram’, 

‘Snowden blir anklagad för spioneri’ och ‘Uttalanden från president och statsminister 

i respektive land’.  

 

5.1	  Snowden	  träder	  fram	  

Mannen bakom övervakningsavslöjandena i USA träder fram i en filmad intervju på 

tidningen The Guardians hemsida och berättar han varför han avslöjade USA:s 

övervakningsprogram. SvD och NYT publicerar kort därefter artiklarna “Mannen som 

röjde USA:s övervakning träder fram” (SvD1) och ”Före detta anställd vid CIA påstår 

ha läckt information om övervakning” (NYT1). Mannen som heter Edward Snowden, 

är 29 år och föredetta anställd vid ett amerikanskt företag som bedriver övervakning 

åt NSA.  Snowden är på flykt från USA sedan en tid tillbaka.  

 

The Guardian är en brittisk dagstidning och NSA är USA:s nationella 

säkerhetsmyndighet, en federal myndighet som lyder under försvarsdepartementet. 

För originaltexter, se bilagor SvD1 och NYT 1. 

 

5.1.1	  Analys	  av	  den	  första	  nyhetsrapporteringen	  

Den huvudsakliga skillnaden mellan NYT och SvD gällande den första 

rapporteringen på webben är att de skapas skilda identiteter av Snowden. Den 

övergripande tendensen i hur tidningarna porträtterar övervakning är hur de väljer att 

se på problematiken med hans avslöjanden. I NYT ifrågasätts hur Snowden har 
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kunnat läcka information snarare än problematiken kring NSA:s handlande. Alla citat 

från Snowden i SvD beskriver NSA:s övervakning som skrämmande och “mer 

omfattande”. Skillnaden är tydlig, anser vi, över vilka ord som används och vilken 

ställningstagande de olika tidningarna gör.  

 

I SvD:s artikel rapporterar de att Snowden har trätt fram som den som överlämnat 

information till The Guardian och att han känner sig jagad och har flytt sitt hemland 

för att undvika potentiell tortyr. “Jag vill inte leva i ett samhälle där allt jag gör och 

säger spelas in” är det första uttalandet av Snowden i webbtidningen (SvD1). 

Snowden beskriver övervakningssystemet som skräckinjagande och det finns näst 

intill inga motargument att tillgå: “Du vet inte ens vad som är möjligt. Utsträckningen 

av deras möjligheter är skräckinjagande” (SvD1).  

 

I NYT är det första uttalandet från Snowden “Medborgarna måste kunna ta ställning 

till om övervakning är rätt eller fel”. Han fortsätter berätta att han “har varit selektivt i 

vad han har avslöjat och bara avslöjat den övervakning han ansåg ha missbrukats” 

(NYT1). De förklarar hur Snowden “läckt information om övervakning” och sedan 

han flydde från USA “gömmer sig i ett hotellrum”. Snowden framställs dessutom vara 

medveten om konsekvenserna av sitt handlande och riskerar att “..spendera resten av 

sitt liv i fängelse”. 

 

När SvD beskriver att Snowden känner sig jagad, att han har flytt sitt hemland för att 

undvika potentiell tortyr och att han gömmer sig för USA, upplever vi hans situation 

som utsatt. Med hjälp av Faircloughs textanalytiska verktyg Etos (Fairclough 

1992:166-167) tolkar vi det som att SvD sympatiserar med Snowden. Vi menar att det 

sker ett identitetsskapande i samband med användandet av dessa ord, vilket i sin tur 

gör att den svenska läsaren kan utveckla en negativ inställning till 

övervakningsfrågan. Sympatiserar man med Snowden menar vi att man troligen 

ställer sig kritisk till hur övervakningen utövas. Snowdens vidare beskrivning av 

övervakningssystemet som skräckinjagande, dess “..kapacitet att samla in större delen 

av all mänsklig information”, massövervakning och väldiga datamängder (SvD1), 

menar vi bidrar ytterligare till ett negativt identitetsskapande (Ibid., p.166-167) av 

NSA och att SvD då har ett latent ställningstagande.  
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I NYT kommer citatet “Medborgarna måste kunna ta ställning till om övervakning är 

rätt eller fel” som syftar till att förklara den bakomliggande orsaken till Snowdens 

handlande. I citatet menar Snowden att medborgarna inte har haft kunskap om 

övervakningens omfattning och att de därför inte har kunnat ta ställning utifrån 

korrekt premisser. Detta tolkar vi som att NYT, via Snowden, menar att den 

huvudsakliga problematiken är att övervakningsprocessen har hemlighållits och att de 

flyttar fokus från att övervakningen existerar, till hur den har sekretessbelagts. 

Användandet av citatet går i linje med vad Fairclough menar med att det förekommer 

modalitet i texten (Ibid., p.142). Vilket innebär att det går att identifiera en 

samhörighet mellan textens producent (NYT) och den “sanning” som förespråkas av 

deltagare (Snowden) inom en diskurs. Att NYT publicerar citatet anser vi bidrar till 

ett positivt identitetsskapande (Ibid., p.166-167) av Snowden. Genom att lyfta 

övervakningsfrågan och samtidigt använda sig av ett argument som vädjar till 

allmänhetens välbefinnande uppmanar till den demokrati som konstitueras i den 

amerikanska grundlagen.  

 

Till skillnad från NYT får Snowden ett stort utrymme i SvD, vilket indikerar att en 

favorisering av honom framför de som rättfärdigar ett övervakningssamhälle. 

Snowdens röst är aktiv i nyhetsinnehållet och i enlighet med analysverktyget 

transitivitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87, Fairclough 1992:235-236) kan vi 

med  citatet “Jag vill inte leva i ett samhälle där allt jag gör och säger spelas in” 

(SvD1) exemplifiera hur författarens syfte är att göra en koppling mellan honom och 

situationen i samhället. Då läsaren är en del av samhället innebär detta att det skapas 

en personlig igenkänning. Favoriseringen i kombination med det positiva 

identitetsskapandet och kopplingen till vad som beskrivs som en negativ situation i 

samhället gör att läsaren får färre argument som rättfärdigar övervakning.  

 

NYT tar upp svårigheterna med att åtala Snowden. Att han dessutom befinner sig i 

Kina, som beskrivs som “Amerikas främsta motståndare inom datasäkerhet”, 

problematiserar situationen ytterligare (NYT1). SvD verkar inte bekymra sig för detta 

då de utesluter att belysa denna problematik helt. Detta är en utav de tydligaste 

nationella skillnaderna i nyhetsinnehållet mellan tidningarna. Att NYT tar upp 

problematiken tolkar vi som att de förutsätter att han ska bli åtalad. Något som i sin 

tur förutsätter att han är skyldig till ett brott och att hans agerande då är fel.  
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5.2	  Snowden	  blir	  anklagad	  för	  spioneri	  

Den 21:e juni publiceras artiklarna “Snowden anklagas för spioneri” (SvD2) och 

”Före detta anställd åklagas för att ha läckt NSA:s övervakningsmaterial” (NYT2). 

USA anklagar nu Snowden för tre olika brott; spioneri, stöld av sekretessbelagt 

material och olovligt överlämnande av materialet. Både SvD och NYT diskuterar 

utlämningsavtal och om Snowden kan begära asyl i Hongkong, där han för tillfället 

befinner sig. I artiklarna sker en uppdatering av fallet och dess utsträckning som nu 

kopplas till Storbritanniens spionorgan GCHQ och större amerikanska internetföretag 

(Google, Yahoo, Microsoft, Apple och Skype).  

 

I nyhetsmaterialet får Simon Young och befälhavare vid American Intelligence 

community uttala sig. Simon Young är professor i juridik vid Hongkongs universitet 

och beskriver hypotetiska situationer som kan uppstå mellan USA, Hongkong och 

Snowden. American Intelligence Community (IC) är ett statligt organ som bedriver 

underrättelseverksamhet och de anser att Snowdens handlingar har skadat USA:s 

nationella säkerhet. För originaltexter, se bilagor SvD2 och NYT2.  

 

5.2.1	  Analys	  av	  den	  andra	  nyhetsrapporteringen	  

I NYT rapportering får förespråkare för NSA ett större utrymme än 

motståndarrörelsen till övervakning. Vi tycker att det råder en viss otydlighet i den 

svenska nyhetsrapporteringen då de till skillnad från NYT använder sig av förvirrande 

formuleringar. Vi kan se liknande tendenser som i den första nyhetsrapporteringen 

vilket är att SvD intar en mer negativ inställning till övervakning än NYT.   

 

I SvD:s ingress står det att USA “söker nu formellt att få Snowden utlämnad” (SvD2). 

Någon formell framställan om att få Snowden utlämnad har dock inte gjorts ännu, 

skriver de dock längre ner i texten. Han är åtalad för bland annat “spioneri”, “stöld av 

material” och “olovligt överlämnande av material” (SvD2). Enligt Simon Young kan 

beslutet om utlämning från Hongkong, dit Snowden har flytt, dröja tre till fem år. Om 

ärendet behandlas som politiskt kan det dröja ytterligare och Snowden kan beviljas 

asyl i landet (SvD2). SvD menar att det “inte kommer som en överraskning” att USA 

försöker ställa Snowden “inför rätta för spioneri” och hänvisar till att den nuvarande 
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regeringen ligger bakom sex av totalt nio åtal i enlighet med lagar som har stadgats 

för att motverka terrorism.  

 

“Åtalet gäller bland annat spioneri, stöld av material från uppdragsgivaren och 

olovligt överlämnande av det till någon annan” skriver SvD. När SvD skriver bland 

annat tolkar vi det som att de tre ovanstående anklagelserna bara är en del av åtalet 

och att Snowden är åtalad för fler punkter. Detta blir alltså de svenska läsarnas 

sanning. Eftersom vi vet att åtalet enbart gäller dessa tre punkter anser vi att det SvD 

skriver är missledande. Vi anser också att adderandet av åtal medför att Snowden blir 

en större brottsling implicit, med fler åtal framför sig än vad han egentligen har. Å 

andra sidan kan vi tolka det som att SvD vill tillskriva fallet en större omfattning för 

att belysa frågan ytterligare och på så vis öka nyhetsvärdet. Detta gör att man som 

läsare blir förvirrad och gör det omöjligt att utläsa vilket påstående journalisten anser 

är sant eller falskt. Vi tolkar det som att SvD har svårt att tolka vad som är sanning 

och vad som inte stämmer i materialet, att det råder en okunskap om fallet.  

 

I NYT blir Snowden åtalad för stöld, att “olagligt sprida sekretessbelagd information 

från communication intelligens” och “delat med sig av den sekretessbelagda 

informationen till utomstående personer”. Artikeln beskriver däremot hur definitionen 

av övervakningen i folkmun kallas för tjuvlyssning (NYT2). I detta förekommer ett 

negativt identitetsskapande på två håll. Den huvudsakliga negativiteten riktas mot 

Snowden som liknas vid en tjuv då han har genomfört en stöld. Det riktas även 

negativitet mot NSA, vars handlingar likställs vid tjuvlyssning vilket inte skapar en 

direkt koppling till att övervakningen utövas i positiv bemärkning.   

 

SvD beskriver åtalet som att det inte kommer som en överraskning och att USA 

försöker ställa Snowden inför rätta för spioneri. För det första; Snowden är nu enbart 

åtalad för spioneri och inte stöld och olovligt överlämnande. Vi tycker att SvD 

försöker ta ställning i fallet när de beskriver att det inte kommer som en överraskning. 

Detta ställningstagande uppfattar vi som antingen;  

A) SvD förväntar sig ett åtal från USA för att Snowden handlande är olagligt. 

B) Att den amerikanska regeringen har för vana att åtala människor som utgör ett hot 

mot övervakningsinsamlingen.  
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En befattningshavare vid IC säger; “Hans handlingar har skadat den nationella 

säkerheten genom att ge terrorister och andra personer information om hur man kan 

undvika övervakningen” (NYT2). Genom att ta med detta citat väljer NYT att tillföra 

ett perspektiv på bakomliggande orsak till Snowdens handlande. Det som uttrycks är 

att Snowdens handlingar har skadat USA vilket bidrar till en negativ uppfattning om 

honom och att hans etos (Fairclough 1992:166-167) förknippas med ondska. Vi kan 

identifiera en viss transitivitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87) då NYT 

indirekt verifierar en koppling mellan Snowdens handlingar (subjekt) och negativa 

konsekvenser på övervakningssamhällets konstruktion (objekt). Framställningen av 

Snowdens handlingar har dessutom, enligt citatet ovan, medfört ideologiska 

konsekvenser som har skadat det amerikanska samhället. Detta eftersom 

befattningshavaren vid American Intelligence menar att Snowdens avslöjanden har 

gett användbar information till terrorister, vilka vi antar är amerikanernas värsta 

fiender sedan 9/11. 

 

5.3	  Uttalanden	  från	  president/statsminister	  i	  respektive	  land	  

Som artikelämnet lyder har nu uttalanden från den amerikanska presidenten och den 

svenska statsministern nått webbtidningarna och artiklarna “Få svar från regeringen 

om övervakning” (SvD3) och “President Moves to Ease Worries on Surveillance” 

(NYT3) publiceras. I SvD får läsaren en mer ingående beskrivning om Sveriges 

inblandning i övervakningshärvan via FRA medan NYT betonar hur händelsen har 

behandlats och dessutom prioriterats av presidenten.  

 

Barack Obama, USA:s nuvarande president och Demokrat, uttalar sig i huvudsak om 

NSA:s existens och hur han anser att USA kan förändra lagar och regler kring 

övervakning. Sveriges nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M), tillsammans 

med Sveriges nuvarande utrikesminister bekräftar att övervakning förekommer i 

Sverige och argumenterar för lagens existens. Den svenska försvarsministern Karin 

Enström som är folkpartist anser att Sveriges övervakning handlar om att skydda 

svenska soldater utomlands och terrorism medan Vänsterpartiets talesperson Hans 

Linde menar att han är omedveten om att Sverige bedriver övervakning, men ställer 

sig kritisk till det om det sker. Cecilia Wikström som är ledamot i utskottet LIBE 
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(Folkpartiet) vill att det utreds om det sker. Republicans of Ohio är det republikanska 

partiet i Ohio, får medhåll från den framstående republikanen John A. Boehner som 

understryker vikten av integritetsskydd och att de förutsätter att övervakningen enbart 

ska användas för att skydda liv. Anthony D. Romero är verkställande direktör på 

American Civil Liberties Union som är en politiskt obunden och ideell organisation 

som kämpar för mänskliga rättigheter i USA, menar att övervakningen utövas på en 

högre nivå än uttalat av den amerikanska presidenten. För originaltexter, se bilagor 

SvD3 och NYT3.  

 

5.3.1	  Analys	  av	  den	  tredje	  nyhetsrapporteringen	  

De båda ländernas statsöverhuvud är eniga om att övervakning är ett nödvändigt 

hjälpmedel i kampen mot terrorism och hot mot den nationella säkerheten. Den 

övergripande tendensen är att övervakning legitimeras av fler källor i Times än SvD. I 

SvD legitimerar regeringen övervakning men i NYT legitimeras den även av 

människor utanför senaten.  

 

När Sveriges regering med statsminister Fredrik Reinfeldt, försvarsminister Karin 

Enström och utrikesminister Carl Bildt får komma till tals verifierar de att 

övervakning existerar och att den betraktas som ett hjälpmedel i kampen mot 

organiserad brottslighet och terrorism. Med ord som säkerhetsintresse och demokrati 

förklaras hur systemet fungerar som en underrättelseinhämtning och det medges att ett 

underrättelsesamarbete är nödvändigt för att skydda landets medborgare. 

“Underrättelseverksamheten sker inom ramen för tydlig lagstiftning, med strikt 

kontroll och under parlamentarisk insyn” (SvD3). Reinfeldt menar att 

underrättelseinhämtning är ett sätt att motverka brottslighet och att man måste ligga 

steget före för att bland annat terrorister inte ska kunna “förändra vårt Sverige”. 

Patriotismen är tydlig och genomborrar ledarnas inställning till hur övervakning ska 

användas. Att de rättfärdigar övervakning och är emot Snowdens handlande är 

uppenbart (SvD3). Oppositionen ställer sig kritiska till det eventuella samarbetet 

mellan FRA och NSA. Hans Linde (Vänsterpartiet) och Cecilia Wikström 

(Folkpartiet) hävdar att det är “en stor skandal” och kräver att regeringen “lägger in 

högsta växeln och utreder det” samt att “det är något som medborgarna har rätt att 

känna till”, om uppgifterna stämmer (SvD3). Vi tycker att det finns en jämn 
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fördelning mellan vilka som får komma till tals och kan därför inte uppmärksamma 

något specifikt ställningstagande från SvD.  

 

När Carl Bildt får frågan om det stämmer att Sverige som enda land tillsammans med 

Storbritannien i EU har lagt in sitt veto om att inte låta underrättelseverksamheten i 

USA utredas ytterligare svarar han kort; “ingen kommentar” och “vi kommenterar 

inte hur underrättelsetjänster ser ut i detalj”. Att Carl Bildt inte vill lämna någon 

kommentar anser vi vara intressant. Vi kan också dra vissa slutsatser. Att SvD tar med 

svaret ingen kommentar tyder på att SvD tycker att det inte är helt obetydligt med 

hans svar. När en person inte vill lämna en kommentar anser vi att läsaren kan tolka 

det som att personen har något att dölja som att Sveriges regering trots allt har lagt in 

sitt veto mot en utredning, något vi tror att många läsare av webbtidningen kan göra. 

 

Den amerikanska presidenten Barack Obama menar att övervakning inte används mot 

vanligt folk utan för att “skydda våra invånare“. NYT beskriver hur president Obama 

stödjer övervakning trots uppdagandet av NSAs dolda handlingar. Han manar dock 

till “En större öppenhet och skyddsrutiner så att samhället kan bli bekväm med 

övervakningen”. Anthony D. Romero, verkställande direktör på American Civil 

Liberties Union, hävdar i motsats till Obama att; “Det är uppenbart att övervakningen 

har tagits till en helt annan nivå än vad presidenten har erkänt”.  NYT försätter att 

beskriva att presidenten stödjer övervakning trots uppdagandet av NSA:s dolda 

handlingar. Han manar dock till “en öppnare insyn i arbetet så att samhället kan vänja 

sig vid övervakningen”. Obama uttalade sig under en presskonferens och NYT 

beskriver att Obama ville “försäkra samhället och den skeptiska publiken om att deras 

privatliv inte inskränks av NSA:s övervakningsprogram” (NYT3). Obama får medhåll 

från Rebublicans of Ohio som säger; “Öppenhet är viktigt, men vi förutsätter att Vita 

Huset inte kompromissar när det gäller integritet. Syftet ska alltid vara att rädda 

amerikanska liv framför att bevara en fin fasad” (NYT3).  

 

Den sida som rättfärdigar övervakning får som tidigare nämnt ett stort utrymme i 

NYT. De representeras av ett större antal källor än de som sympatiserar med 

Snowden. Detta är ett genomgående mönster vi har uppmärksammat i de amerikanska 

artiklarna, i enlighet med Faircloughs modalitet (Bergström & Boréus 2012:376). Vi 
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uppfattar överrepresentationen som ett instämmande och anser att detta bidrar till en 

märkbar grad av ställningstagande av NYT.  

 

I NYT förtydligas vilken betydelse fallet med Snowden har haft i USA och hur fallet 

prioriteras i förhållande till andra aktuella händelser av senaten. I artikeln “President 

Moves to Ease Worries on Surveillance” beskriver de hur president Obama under en 

timmes presskonferens fokuserar på Snowdens avslöjanden framför frågor om bland 

annat införandet av “Obama Care” (den nya sjukvårdslagen), relationen med den 

ryska presidenten Putin och att uppdatera om den nuvarande statusen om Al Qaeda. 

 

Vi tolkar det som att NYT tycker att övervakningsfrågan är väldigt viktig när de gör 

en jämförelse med Putin, Al Qaeda och Obama Care, som är de kanske mest 

debatterade ämnena i USA. Genom att nämna detta beskriver NYT 

övervakningsfrågan som den viktigaste frågan i USA, just nu. NYT anser därför att 

det är värt att lyssna på diskussionen kring övervakning och att frågan är viktig. 
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6.	  Diskussion	  om	  diskursiv-‐	  och	  social	  praktik	  	  

Då vi inte har genomfört en analys av vårt empiriska material utifrån Faircloughs 

andra och tredje nivå, väljer vi därför att föra en diskussion kring den amerikanska 

och svenska nyhetsdiskursen kopplade till diskursernas diskursiva- och sociala 

praktik. 

 

6.1	  Diskursiv	  praktik	  

Att NYT är en av världens mest besökta internetsidor och en av de mest välbesökta 

webbtidningarna gör att innehållet i artiklarna distribueras till en mycket stor grupp 

människor. SvD:s webbtidning distribueras också internationellt tack vare Internet 

men då vi antar att den konsumeras i Sverige av svenskar är den en mer nationell 

webbtidning. Då NYT är världsledande kan vi hypotetiskt anta att den är många 

personers enda vardagliga nyhetskonsumtion, om man utesluter andra digitala medier. 

Den internationella konsumtionen av NYT gör att webbtidningens innehåll troligen 

har ett stort inflytande på den internationella webbtidningsmarknaden. Detta 

distributionsförhållande skapar en stor skillnad mellan de svenska och de amerikanska 

konsumenterna av webbartiklarna, då SvD:s webbtidning inte har en lika stor 

demografisk spridning eller lika stark position som NYT.  

 

Webbtidningarnas produktion präglas av journalisternas vilja att vara så objektiva 

som möjligt (Hultén 1993:67).  Detta objektivitetsideal tycks vara svårt att möta då vi 

kan urskilja en mängd ställningstaganden i både NYT och i SvD likt Barkers studie 

(2012) där det bekräftades att det finns en objektivitetsskillnad kopplad till ländernas 

kultur. Det är dessutom så att SvD har en del stav- och faktafel vilket indikerar att 

produktionen är relaterad till stress. Detta kan bero på att en webbtidnings 

nyhetsmaterial ska publiceras så fort som möjligt och det möjligtvis inte läggs en lika 

stor vikt vid att korrigera texterna som att publicera dem. Samtidigt kan vi inte annat 

än tycka det ger ett oseriöst och slarvigt intryck. Sammantaget antar vi att 

produktionsförhållandena ser annorlunda ut för webbtidningarna men att båda 

länderna eftersträvar ett liknande objektivitetsideal. 
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6.2	  Social	  praktik	  

Då vi antar att NYT är ett inflytelserikt webbnyhetsmedie kan vi tänka oss att det 

amerikanska samhället blir mer påverkat av vad de skriver än vad Sverige blir av 

SvD. NYT:s nyhetsinnehåll diskuteras och påverkar samhället i en större utsträckning 

än SvD:s rapporteringar. Vi anser därför att det dialektiska förhållandet mellan 

samhälle och nyhetsmedier ser annorlunda ut mellan länderna och dess påverkan på 

samhället. I SvD:s fall kan vi tänka oss att de påverkas mer av samhället men inte att 

de påverkar samhället. Däremot tror vi att NYT kan ha ett starkare dialektiskt 

förhållande till samhället, i båda riktningarna. Vi anser att NYT har fler starka 

variabler som stärker sin ställning som samhällspåverkare.  
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7.	  Slutdiskussion	  

Syftet med uppsatsen har varit att studera hur den ländernas generella uppfattning om 

övervakningssamhället återspeglas i den svenska och amerikanska 

webbnyhetsrapporteringen av för att kunna uttala oss om de två 

övervakningsdiskurser som råder i länderna. Genom att applicera Faircloughs kritiska 

diskursanalys på webbnyhetsrapporteringen identifierades skillnader och likheter i 

ländernas övervakningskultur. Att det finns skillnader och likheter mellan diskurserna 

var vi medvetna om, men det intressanta är istället, vilka skillnaderna är och hur de 

uppstår.  

 

Den största problematiken med detta forskningsprojekt har varit insamlingen av 

empirin och genomförandet av analysen. Vårt val av kvalitativ metod medför så 

kallade giltighetsproblem, vilket innebär svårigheterna med att få insamlad data att 

generera ett användbart resultat (Eneroth 1987:73). Vi är medvetna om att detta i 

kombination med studiens tidsbegränsning kan ha påverkat undersökningsresultatet 

och att man med mer erfarenhet och en större tidsram hade kunnat förbättra 

slutresultatets validitet.  

 

Uppsatsen problemområde och syfte har varit undersökningsbart då det resulterade i 

att vi kunde urskilja ett resultat som går i linje med våra antaganden om att 

samhällena har olika inställning till övervakning. Empirin kunde ha kompletterats 

med en kvantitativ metod likt Barkers (2012) studie där ett kodschema utvecklades 

för att urskilja mönster ländernas rapportering. Även den diskursiva och sociala 

praktiken kunde ha analyserats mer genomförligt. Dessa två kompletteringar hade 

kunnat leda till ett mer utvecklat resultat.  

 

Slutsatserna av vår analys har resulterat i att vi kan se skillnader och likheter i USA:s 

och Sveriges webbnyhetstidningar. Vi identifierar en tydlig skillnad i användandet av 

teman, modalitet, transitivitet och etos i nyhetspresentationen. Sammantaget kan vi 

urskilja två övervakningsdiskurser, som övergripande är;  
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• Att den amerikanska övervakningsdiskursen ställer sig mer kritisk mot 

Snowdens handlingar och har en mer rättfärdigande inställning till 

övervakningssamhället.  

 

• Att den svenska övervakningsdiskursen ställer sig mer kritisk mot 

övervakningssamhället och har en mer rättfärdigande inställning till Snowdens 

handlingar.   

 

Slutsatserna av studien har vi kommit fram till med hjälp av uppsatsens 

frågeställningar som utformades för att undersöka ämnets olika perspektiv; 

 

Vad finns det för skillnader och likheter i webbtidningarnas rapportering om 

övervakning? 

 

SvD fokuserar inledningsvis på att porträttera Snowden. De teman som tidningen tar 

upp är i huvudsak att han blir åtalad, utsträckningen av NSA:s övervakningsprogram 

samt hur svenska politiker ställer sig till den svenska motsvarigheten till NSA, 

FRA.  NYT har en annan tematisk struktur och istället för att porträttera Snowden 

problematiseras hans handlingar. Webbtidningens fortsatta rapportering involverar 

Hongkongs utlämningsavtal men framförallt att lagarna är sekretessbelagda och att 

inget olagligt äger rum. SvD är i huvudsak negativ till övervakning, vilket tydliggörs 

via porträtteringen av Snowdens handlingar som goda gärningar. Ur ett politiskt 

perspektiv beskrivs övervakningen i Sverige sammantaget som ett nödvändigt ont 

system för att bevara den nationella säkerheten. Den amerikanska beskrivningen av 

övervakning är mer ståndaktig och de rättfärdigar grundtanken till NSA. Likt den 

svenska politikens ställningstagande förklaras övervakningen som ett skyddssystem.  

 

Generellt sätt legitimeras övervakning i båda webbtidningarna. Övervakningen 

förutsätts vara en sanning och behandlas som ett samhällsfenomen. Då ingen kritik 

mot varken Snowden eller NSA:s övervakningsutövande går att finna i någon av 

artiklarna är legitimeringen homogen. Trots att förekomsten legitimeras ur två 

nationella perspektiv är likheterna fler än skillnaderna.  
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Hur har amerikansk och svensk webbnyhetsmedia rapporterat om Edward Snowden? 

 

Amerikansk media problematiserar Snowdens handlingar framför NSA:s utövande av 

övervakning. De har lyft övervakningsfrågan till debatt, men diskussionen handlar 

framförallt om att hans handlingar har skadat den nationella säkerheten i USA och 

försvårat kampen mot terrorism. Källor och citat används till fördel till de som 

rättfärdigar övervakning och Snowdens ord får inte ett lika stort utrymme. Snowden 

porträtteras mer som en förrädare än en hjälte, även om hjälterollen inte blir helt 

utelämnad.  

 

Svensk media ställer sig kritisk till NSA:s övervakningsprogram och problematiserar 

konsekvenserna av USA:s handlingar. Snowden får komma till tals ofta och liknas vid 

en hjälte vars handlingar är goda. Förutom porträtteringen förekommer det en jämn 

representation av källor både som rättfärdigar och motsätter sig ett samhälle präglat 

av övervakning.  

 

I enighet tidigare studier som togs upp under kapitlet för tidigare forskning kan vi 

efter resultatet av vår studie stämma in med Gina G Barkers, som menar att man kan 

spåra varför skillnader finns i länders nyhetsrapportering är kultur. Sverige och USA 

är två olika kulturer och vi kan urskilja skillnader i ländernas nyhetskonstruktion. 

Resultatet stämmer till viss del överens med Eric Carlssons studie. Han menar att 

svensk nyhetsmedia främjar en diskurs baserat på rädsla vid övervakning. Något som 

han menar kan bidra till att övervakning legitimeras mer och mer i framtiden. Jämförs 

resultatet med Erics kommer vi fram till olika slutsatser. Vi menar att Sverige, till 

skillnad från USA inte legitimerar övervakning utan i stället legitimerar Snowdens 

handlingar som goda. Maria M. Simone kritiska diskursanalys resultat kan vara värt 

att diskutera när vi talar om Obama. Vi kan dock inte uttala oss om hans tankar kring 

frihet och övervakning och tycker därför att hennes tidigare forskning inte har varit 

till så stor hjälp i vår analys. McCombs dagordningsteori ger vår studies resultat ett 

annat djup då betydelsen av innehållet i artiklarna om Snowden, reflektionen av den 

rådande övervakningsdiskursen, har en stor betydelse för den allmänna uppfattningen 

om övervakningssamhället. Resultatet i studien är på så vis en konsekvens av 

webbnyhetstidningarnas maktutövande.  
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Det var intressant att undersöka diskurser om övervakning genom att analysera en 

svensk och en amerikansk webbnyhetstidning, för att kunna bidra med ytterligare 

kunskaper inom ämnet övervakningssamhället. Studiens resultat har pekat på flera 

kulturella skillnader och likheter i ländernas webbnyhetsmaterial. Fortsatta studier 

hade kunnat inkludera flera faktorer, såsom en jämförelse med ett utökat antal länder 

och nyhetsinnehållet hade kunnat tillämpas med flera olika fall och personer som har 

uppmärksammats i medierna. Vidare studier inom området kan utveckla vår studies 

resultat samt tillföra ytterligare aspekter på hur övervakningssamhället konstrueras.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

8.	  Källförteckning	  

Litteratur 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005): Textens mening och makt - metodbok i 

samhällsvetenskaplig text - och diskurs analys. Studentlitteratur, Lund. 

 

Bryman, Alan (2006): Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Lund. 

 

McCombs, Maxwell (2006): Makten över dagordningen. SNS förlag, Stockholm.  

 

Eneroth, Bo (1987): Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Natur & 

Kultur, Stockholm.   

 

Fairclough, Norman (1992): Discourse and social change. Polity press, Cambridge. 

 

Fairclough, Norman (1989): Language and Power Language in social life series. 

London. 

 

G Barker, Gina (2012). Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by 

Swedish and American media. The International Communication Gazette. (74)1: 3-

22.  

 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011): Massmedier - Press, 

radio och TV i den digitala tidsåldern. Ekerlid, Stockholm. 

 

Hultén, Lars J (1993): Journalistikens villkor. Natur & Kultur, Borås.  

 

Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1991): Forskningsmetodik - Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund. 

 

McQuail, Denis (2010): Mass communication theory. Sage publications, London. 

 



 34 

M. Simone, Maria (2009). Give me life and give me surveillance: A case study of the 

US Government’s discourse of surveillance. Critical discourse Studies. (6)1: 1-14.  

 

S. Johnson-Cartee, Karen (2005): News narratives and news framing. Rowan & 

Littlefield Publishers Inc, Oxford.  

 

Van Dijk, Theun (1997): Discourse as social interaction - discourse studies, a 

multidisciplinary introduction Vol 2. Sage publications, London. 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och 

metod.  Studentlitteratur, Lund. 

 

W. Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2003). Making Sense of Different Types of 

Crises: A Study of the Swedish Media Coverage of the Terror Attacks Against the 

United States and the U.S. Attacks in Afghanistan. The International Journal of 

Press/Politics. (8)4: 54-75.  

 

Webbartiklar 

 

SvD1: Svenska Dagbladet (anonym författare) (2013): “Mannen som röjde USAs 

övervakning träder fram”. (Elektronisk källa) hämtad 2013-10-21 från: 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/mannen-som-rojde-usas-overvakning-trader-

fram_8250194.svd 

 

SvD2: Svenska Dagbladet (anonym författare) (2013): “Snowden anklagas för 

spioneri”. (Elektronisk källa) hämtad 2013-10-21 från: 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/britter-snokar-i-varldens-it-trafik_8285692.svd 

 

SvD3: Svenska Dagbladet (anonym författare) (2013): “Få svar från regeringen om 

övervakning”. (Elektronisk källa) hämtad 2013-10-21 från:  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-svar-fran-regeringen-om-

overvakning_8493782.svd 

 



 35 

NYT1: Mazzetti, Mark & Schmidt, Michael (2013): “Former CIA worker says he 

leaked surveillance data”. (Elektronisk källa) hämtad 2013-10-21 från:  

http://www.nytimes.com/2013/06/10/us/former-cia-worker-says-he-leaked-

surveillance-data.html?_r=0 

 

NYT2: Shane, Scott (2013): “Ex-Contractor Is Charged in Leaks on N.S.A. 

Surveillance”. (Elektronisk källa) hämtad 2013-10-21 från:  

http://www.nytimes.com/2013/06/22/us/snowden-espionage-act.html?_r=0 

 

NYT3: Savage, Charlie & Shear, Michael D (2013): “President moves to ease worries 

on surveillance”. (Elektronisk källa) hämtad 2013-10-21 från: 

http://www.nytimes.com/2013/08/10/us/politics/obama-news-conference.html?_r=0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

9.	  Bilagor	  

9.1	  	  Bilaga	  1	  (SvD1)	  	  

Mannen som röjde USA:s  övervakning träder fram 

Edward Snowden har trätt fram som den som läckt uppgifterna om övervakningsskandalen som skakat 
USA till The Guardian. Han uppger nu att han tänker fly till Island.  – Jag vill inte leva i ett samhälle där 
allt jag gör och säger spelas in, säger 29-åringen.THE GUARDIAN/AP 

9 juni 2013 kl 20:17 , uppdaterad: 10 juni 2013 kl 08:11 
Edward Snowden har trätt fram som den som överlämnat informationen till tidningen The Guardian. De senaste 
fyra åren ska han ha arbetat för företag som USA:s nationella säkerhetstjänst (NSA) använt sig av. 

– Jag kan inte med gott samvete låta den amerikanska regeringen förstöra privatliv, internetfrihet och 
grundläggande rättigheter för människor runtom i världen med hjälp av den här enorma övervakningsmaskinen de 
i hemlighet håller på att bygga, säger han i en filmad intervju på The Guardians hemsida. 

Snowden kopierade de sista dokumenten för tre veckor sedan, sa till sin arbetsgivare att han skulle behandlas för 
epilepsi och reste sedan till Hongkong. Där har han sedan dess gömt sig på ett hotellrum. Han tror att amerikanska 
myndigheter kommer att jaga honom och planerar nu att flytta till Island. 

Trots att han valt att nu gå ut med sitt namn så vill han inte ha publicitet. 

– Jag vill inte ha allmänhetens uppmärksamhet, för det ska inte handla om mig. Det ska handla om vad USA:s 
regering håller på med. 

Det var när Snowden 2007 blev ansvarig för internetsäkerhet inom CIA, och fick tillgång till en rad 
hemligstämplade dokument som tvivlen ska ha börjat väckas. 

– Jag insåg att jag var del av något som gjorde betydligt mer skada än nytta. 

På frågan om varför han slutligen bestämde sig för att träda fram med uppgifterna svarar han: 

– NSA har byggt ett system som kan fånga upp nästan allt. Med den kapaciteten kan större delen av all mänsklig 
kommunikation insamlas. 

Med NSA:s dataövervakningsverktyg som kallas Boundless Informant (ungefär gränslös informant) kan NSA 
bryta ner den enorma mängd information som NSA samlar in från data- och telefontrafik. 

Enligt Snowden finns inga skydd mot statlig övervakning. 

– Du vet inte ens om vad som är möjligt. Utsträckningen av deras möjligheter är skräckinjagande. Du kommer 
aldrig att vara säker vilka skydd du än använder. 

I mars i år samlades 97 miljarder underrättelseuppgifter in från datanätverk världen över. Mest information 
hämtades från Iran, följt av Pakistan, Jordanien, Egypten och sedan Indien. 

Enligt en karta som The Guardian publicerar tillhör Sverige de minst övervakade länderna. 

 

9.2	  Bilaga	  2	  (NYT1)	  	  

Ex-Worker at C.I.A. Says He Leaked Data on Surveillance 
By MARK MAZZETTI and MICHAEL S. SCHMIDT 
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WASHINGTON — A 29-year-old former C.I.A. computer technician went public on Sunday as the source behind 
the daily drumbeat of disclosures about the nation’s surveillance programs, saying he took the extraordinary step 
because “the public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong.” 

During a 12-minute video interview that went online Sunday, Edward Joseph Snowden calmly answered questions 
about his journey from being a well-compensated government contractor with nearly unlimited access to 
America’s intelligence secrets to being holed up in a Hong Kong hotel room, the subject of a United States 
investigation, with the understanding that he could spend the rest of his life in jail. 

The revelation came after days of speculation that the source behind a series of leaks that have transfixed 
Washington must have been a high-level official at one of America’s spy agencies. Instead, the leaker is a 
relatively low-level employee of a giant government contractor, Booz Allen Hamilton, that has won billions of 
dollars in secret government contracts over the past decade, partly by aggressively marketing itself as the premier 
protector of America’s classified computer infrastructure. 

The episode presents both international and domestic political difficulties for the Obama administration. If Mr. 
Snowden remained in China, the White House would have to navigate getting him out of a country that has been 
America’s greatest adversary on many issues of computer security. 

Then the United States must set up a strategy for prosecuting a man whom many will see as a hero for provoking a 
debate that President Obama himself has said he welcomes — amid already fierce criticism of the administration’s 
crackdown on leaks. The court-martial of Pfc. Bradley Manning, who released a vast archive of military and 
diplomatic materials to WikiLeaks, resumes Monday. 

Mr. Snowden, who said he was seeking asylum abroad, perhaps in Iceland, gave the interview to The Guardian, 
the British newspaper and global Web site that during the past week published a string of articles about classified 
National Security Agency programs. Both The Guardian and The Washington Post, which also published articles 
disclosing the surveillance programs, identified Mr. Snowden on Sunday as the source for their articles. 

In his interview with The Guardian, Mr. Snowden said his job had given him access to myriad secrets that the 
United States government guards most jealously, including the locations of Central Intelligence Agency stations 
overseas and the identities of undercover agents working for the United States. 

But he said he had been selective in what he disclosed, releasing only what he found to be the greatest abuses of a 
surveillance state that he came to view as reckless and having grown beyond reasonable boundaries. He was 
alternately defiant and resigned, saying at one point that the C.I.A. might try to spirit him out of China, and 
speculating that it might even hire Asian gangs to go after him. 

“If you realize that that’s the world you helped create and it is going to get worse with the next generation and the 
next generation and extend the capabilities of this architecture of oppression, you realize that you might be willing 
to accept any risks and it doesn’t matter what the outcome is,” Mr. Snowden said. 

Some outside experts said the push in recent years to break down barriers between spy agencies and share 
information across the government had greatly expanded the universe of government employees and outside 
contractors with access to highly classified intelligence. 

“In past years, someone like Snowden may not have had access to briefings detailing these collection programs,” 
said Cedric Leighton, a former deputy director of the National Security Agency, “but now with the push from a 
‘need to know’ to a ‘need to share’ philosophy, it’s far more likely for an I.T. contractor like him to gain access to 
such documents.” 

Mr. Snowden’s disclosures prompted some calls from Congress on Sunday to hold hearings about the surveillance 
programs or reopen debate on portions of the Patriot Act. 

The disclosures also were published just as the Obama administration was grappling with the fallout from its many 
investigations into leaks to the news media. After it was revealed in May that the Justice Department had secretly 
obtained phone logs for reporters at The Associated Press and Fox News, criticism of the administration’s leak 
investigation was heightened. Mr. Obama said he was “troubled” by those developments, and ordered Attorney 
General Eric H. Holder Jr. to review the Justice Department’s procedures for investigating reporters. 
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As part of that review, Mr. Holder and senior department officials have met with editors and media lawyers to try 
to assuage their fears that the administration is trying to silence the press. A day before The Guardian published its 
first article on how the government was collecting Americans phone data, Mr. Holder met with lawyers for several 
media outlets about legislation and other measures that may help protect reporters. 

A White House spokesman declined to comment on Sunday. A spokesman for James R. Clapper Jr., the director of 
national intelligence, referred questions to the Justice Department. In a statement, the department said it was in the 
initial stages of an investigation into the matter, though it did not name Mr. Snowden. 

In a weekend interview with NBC News, Mr. Clapper warned that the revelations could create serious risks to 
national security. “We’re very, very concerned about it,” he said. “For me, it is literally — not figuratively — 
literally gut-wrenching to see this happen, because of the huge, grave damage it does to our intelligence 
capabilities.” 

Mr. Snowden, a native of North Carolina, told The Guardian that he signed up in 2003 for an Army Special Forces 
training program because he wanted to fight in Iraq. 

“I felt like I had an obligation as a human being to help free people from oppression,” he said. 

But he said he had quickly become disillusioned with the military. 

“Most of the people training us seemed pumped up about killing Arabs, not helping anyone,” he said. 

After breaking his legs during a training accident, Mr. Snowden was discharged from the Army and took a job as a 
security guard at an N.S.A. secret facility on the University of Maryland’s campus, according to The Guardian, 
which said it had confirmed his story. 

Despite not having a high school degree, he was later hired by the C.I.A. to work on information technology 
security, serving in Geneva. In 2009, he joined the N.S.A. as a contractor at a facility in Japan, where, he said, he 
watched “as Obama advanced the very policies that I thought would be reined in.” 

Most recently, Mr. Snowden has been part of a Booz Allen team working at an N.S.A. facility in Hawaii. Three 
weeks ago, he made final preparations to disclose the classified documents, The Guardian said. It said he had 
copied the documents and told a supervisor that he needed to take a few weeks off to deal with medical problems. 
He then flew to Hong Kong. 

While it was not clear whether Mr. Snowden had remained in Hong Kong, if he had, his presence could complicate 
any possible American effort to extradite him for prosecution. A British colony until its return to China in 1997, 
Hong Kong retains autonomy from the mainland in its immigration system and its rule of law. Hong Kong has an 
independent immigration system, but it is part of China for purposes of foreign policy. 

Hong Kong has an extradition agreement with the United States, in case American officials can provide a legal 
basis for seeking Mr. Snowden’s transfer to the United States. Hong Kong also has a very long tradition, dating 
back to British control, of close cooperation with the United States on criminal and criminal intelligence issues. 

There was no indication in the Guardian article that Mr. Snowden had ever acquired legal residency in Hong 
Kong, so he would appear to be subject in principle to the 90-day limit that all American passport holders have for 
visa-free stays there. 

Another complexity for Mr. Snowden is that the new administration of President Xi Jinping of China is pursuing 
better relations with the United States, including a meeting with Mr. Obama on Friday and Saturday in California, 
and may be more inclined than usual to put pressure on officials in Hong Kong to hand over Mr. Snowden. 

On Sunday evening, Booz Allen released a statement confirming Mr. Snowden’s employment. “News reports that 
this individual has claimed to have leaked classified information are shocking, and if accurate, this action 
represents a grave violation of the code of conduct and core values of our firm,” the statement said. “We will work 
closely with our clients and authorities in their investigation of this matter.” 

The revelation that Mr. Snowden worked for Booz Allen is perhaps the most awkward for Mike McConnell, a 
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former head of the N.S.A. and director of national intelligence who in 2011 was promoted to vice chairman at 
Booz Allen. He is now responsible for driving Booz Allen’s cybercapabilities and advancing its relationship with 
his former agency. 

Mr. McConnell said in an interview last year that the United States was not using its full capabilities to address 
threats from foreign cyberattacks because of privacy concerns. 

“If you harness all the capabilities of our nation, you could have a better understanding of foreign threats,” he said. 
“But what makes it hard is that everyone has an opinion. There’s very little appreciation for the threat, and there 
are so many special interests, particularly civil liberty groups with privacy concerns. That mix keeps us from 
getting to the crux of the national issue.” 

Reporting was contributed by Keith Bradsher from Hong Kong, Nicole Perlroth from San Francisco, and 
Emmarie Huetteman and David E. Sanger from Washington. 
 

9.3	  	  Bilaga	  3	  (SvD2)	  	  

Snowden anklagas för spioneri 

USA söker nu formellt att få Snowden utlämnad från Hongkong, uppger en tjänsteman inom Vita huset. 
USA:s krav ska ha framförts i samtal med myndigheter i Hongkong, skriver Reuters.  

22 juni 2013 kl 06:08 , uppdaterad: 23 juni 2013 kl 08:57 
Men rättsprocessen kring en eventuell utlämning kan ta lång tid. 

Enligt Simon Young, som är professor i juridik vid Hongkongs universitet, kan det röra sig om tre till fem år innan 
något beslut om utlämning är klart. Och om åtalet mot Snowden uppfattas som politiskt kan Hongkong komma att 
vägra att lämna ut honom. Han kan också begära asyl med hänvisning till att han riskerar tortyr i hemlandet, säger 
Young. 

Även om rättsväsendet ger klartecken kan Hongkongs ledare - eller Kinas - besluta att stoppa utlämningen med 
hänvisning till nationell säkerhet. 

Snowden är redan åtalad i en domstol i Virginia och en order om hans gripande är utfärdad. Åtalet gäller bland 
annat spioneri, stöld av material från uppdragsgivaren och olovligt överlämnande av det till någon annan. 

En order om hans gripande är samtidigt utfärdad. Någon formell framställan om att få Snowden utlämnad till USA 
har dock inte gjorts ännu, säger Sky News-medarbetaren Mark Stone till Washington Post. 

Det kommer inte som någon överraskning att USA nu försöker ställa Snowden inför rätta för spioneri. Nuvarande 
regering ligger bakom sex av de totalt nio åtal som utfärdats i enlighet med 1917 års Espionage Act - Snowden blir 
den sjunde, skriver Washington Post. 

USA väntas inom kort begära Snowden utlämnad från Hongkong. Men rättsprocessen kring en eventuell 
utlämning kan dra ut på tiden. 

Det kan röra sig om tre till fem år innan något beslut är klart, säger Simon Young som är professor i juridik vid 
Hongkongs universitet. 

Om åtalet mot Snowden uppfattas som politiskt kan Hongkong komma att vägra att lämna ut honom. Han kan 
också begära asyl med hänvisning till att han riskerar tortyr i hemlandet, säger Young. 

Även om rättsväsendet ger klartecken kan Hongkongs ledare — eller Kinas — beslutat att stoppa utlämningen 
med hänvisning till nationell säkerhet. 

Samtidigt avslöjar The Guardian nu att det brittiska spionorganet GCHQ tankar ner den internationella telefon- 
och internettrafiken i nätverk av fiberoptiska kablar. Det handlar om väldiga datamängder: Telefonsamtal har 
spelats in, e-post har dokumenterats, kontakter med Facebook har registrerats och varje internetbrukares tillgång 
till hemsidor finns med i datafloden. 
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Britterna har sedan delat med sig till kollegerna i nationella säkerhetsmyndigheten NSA i USA, skriver The 
Guardian som fått dokument om spioneriet av den nu i USA efterlyste Edward Snowden. Hans dokument avslöjar 
existensen av spionprogrammet som går under kodnamnet Tempora och har pågått i 1,5 år. 

The Guardian och Washington Post har de senaste veckorna rapporterat om NSA:s övervakning av den 
internationella telefon- och datatrafiken. Uppgifter som de också har fått av Edward Snowden. 

Snowden ville avslöja ”det största övervakningsprogrammet i mänsklighetens historia”, skriver The Guardian. Ett 
spioneri som inte gör skillnad på i grunden oskyldiga människor och misstänkta brottslingar. 

– Det är inte bara USA som är problemet. Storbritannien är en storbov, värre än USA, säger Snowden i The 
Guardian. 

SNOWDEN CHATTADE Läs SvD:s direktrapport 

NSA och GCHQ är samarbetspartner sedan årtionden och de informerar varandra enligt en överenskommelse 
som kallas UKUSA. De arbetar också med spionorgan i Australien, Kanada och Nya Zeeland, ett samarbete som 
har fått namnet ”Five Eyes” – Fem ögon. 

En källa med insikt i underrättelsearbete försvarar verksamheten. Den är laglig, säger källan, och den har lett till 
genombrott i bekämpandet av grov kriminalitet. 

Snowden var anställd hos en entreprenör som arbetade åt NSA. Han stannade kvar nästan ända in i det sista och 
lämnade Hawaii, där han bodde och arbetade, för att fly till Hongkong alldeles innan den brittiska tidningen The 
Guardian gjorde de första avslöjandena. 
 

9.4	  	  Bilaga	  4	  (NYT2)	  	  

Ex-Contractor Is Charged in Leaks on N.S.A. Surveillance 
By SCOTT SHANE 
Edward J. Snowden, the former National Security Agency contractor whose leak of agency documents has set off 
a national debate over the proper limits of government surveillance, has been charged with violating the Espionage 
Act and stealing government property for disclosing classified information to The Guardian and The Washington 
Post, the Justice Department said on Friday. 

Each of the three charges unsealed on Friday carries a maximum prison sentence of 10 years, for a total of 30 
years. But Mr. Snowden is likely to be indicted, and additional counts may well be added. In addition to the theft 
charge, the two charges under the Espionage Act include “unauthorized communication of national defense 
information” and “willful communication of classified communications intelligence information to an 
unauthorized person.” Communications intelligence is the technical term for eavesdropping and other electronic 
intercepts. 

The charges were filed on June 14 by federal prosecutors in the Eastern District of Virginia, which handles many 
national security cases. American officials said they have asked the authorities in Hong Kong, where Mr. Snowden 
is believed to be in hiding, to detain him while an indictment and an extradition request are prepared. The attempt 
to extradite him is likely to produce a long legal battle whose outcome is uncertain. The extradition treaty between 
the United States and Hong Kong includes an exception for political offenses, and Mr. Snowden could argue that 
his prosecution is political in nature. 

Hong Kong has limited autonomy, but matters involving national security and foreign policy are controlled by the 
Chinese government in Beijing. Regina Ip, a former Hong Kong secretary of security and a current legislator, said 
Saturday that Hong Kong authorities had “no choice but to comply” with an arrest warrant and that “our police 
will go and find Mr. Snowden.” 

However, Ms. Ip said, Mr. Snowden could delay any extradition by claiming his is “a political offense,” or he 
could apply for asylum, “and those cases can take 10 years.” 

Last week, hundreds of people turned out in the rain for a protest outside the United States Consulate in Hong 
Kong demanding that officials not cooperate with any American extradition request. The Global Times, a 
mainland newspaper controlled by the Communist Party, called an extradition of Mr. Snowden an “inconceivable 
option” in a recent commentary. 



 41 

The charges against Mr. Snowden, first reported by The Washington Post, are the seventh case under President 
Obama in which a government official has been criminally charged with leaking classified information to the news 
media. Under all previous presidents, just three such cases have been brought. 

Mr. Snowden, who turned 30 on Friday, fled to Hong Kong last month, carrying four laptops, after leaving his job 
at the N.S.A.’s eavesdropping station in Hawaii. He has given hundreds of highly classified documents to The 
Guardian, the British newspaper, which has been publishing a series of revelatory articles about American and 
British eavesdropping, and a smaller number to The Post. 

Mr. Snowden’s disclosures have opened an unprecedented window on the details of surveillance by the N.S.A., 
including its compilation of logs of virtually all telephone calls in the United States and its collection of e-mails of 
foreigners from the major American Internet companies, including Google, Yahoo, Microsoft, Apple and Skype. 

Mr. Snowden, who has said he was shocked by what he believed to be the N.S.A.’s invasion of Americans’ and 
foreigners’ privacy, told The Guardian that he leaked the documents because he believed the limits of surveillance 
should be decided not by government officials in secret but by American citizens. 

American intelligence officials have said his disclosures have done serious damage to national security by giving 
terrorists and others information on how to evade the intelligence net. 

Mr. Snowden’s supporters, including some associated with the antisecrecy organization WikiLeaks, have 
approached officials in Iceland on his behalf to inquire about whether he might be granted asylum there. Iceland’s 
Ministry of the Interior, however, said in a statement that he must be in the country to file an asylum application. 

An Icelandic businessman with ties to WikiLeaks, Olafur Vignir Sigurvinsson, has told reporters that he has 
private aircraft on standby, prepared to fly Mr. Snowden to Iceland. But the American charges and detention 
request may short-circuit any attempt to reach Iceland. 

Glenn Greenwald, the Guardian columnist who received most of Mr. Snowden’s leaked documents, blasted the 
Obama administration over the Espionage Act charges on his Twitter feed. “How is leaking to a newspaper and 
informing one’s fellow citizens about secret govt behavior ‘espionage’???” Mr. Greenwald wrote. 

In the latest installment of the Snowden disclosures on Friday, The Guardian reported that the N.S.A.’s British 
counterpart has tapped into hundreds of fiber-optic communications lines and is sharing a vast quantity of e-mail 
and Internet traffic with American intelligence. Under a program called Tempora, the British agency, known as 
G.C.H.Q., has been able to tap into 200 of the approximately 1,600 high-capacity fiber cables in and out of Britain 
and aspires to be able to tap 400 lines at once, harvesting a staggering amount of information, the British 
newspaper reported. 

The documents said that G.C.H.Q., which has worked very closely with the N.S.A. for decades, may store the 
content of the communications flowing over the cables for three days and the so-called metadata — information 
about who is contacting whom at what time — for 30 days. During that time, analysts from both G.C.H.Q. and the 
N.S.A. are able to search the stored data for information of interest. 

The disclosures of the G.C.H.Q. initiative, called “Mastering the Internet,” immediately raised a question among 
privacy advocates: whether the N.S.A. might be able to obtain information about Americans from G.C.H.Q. that it 
is prohibited by law or regulations from collecting itself. 

An N.S.A. spokeswoman, Judith Emmel, said the agency does not use foreign partners to evade American 
restrictions. “Any allegation that N.S.A. relies on its foreign partners to circumvent U.S. law is absolutely false,” 
she said. “N.S.A. does not ask its foreign partners to undertake any intelligence activity that the U.S. government 
would be legally prohibited from undertaking itself.” 

Ms. Emmel said the N.S.A. “is unwavering in its respect for U.S. laws and policies” and has “a rigorous internal 
compliance program” as well as oversight from Congress and the Foreign Intelligence Surveillance Court. 

One document released by Mr. Snowden lent some support for the Obama administration’s insistence that the 
N.S.A. is tightly controlled. In a confidential briefing, The Guardian reported, a G.C.H.Q. legal adviser declared: 
“We have a light oversight regime compared with the U.S.” 
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The latest documents in the gradual unveiling of what is already the most revealing window on the N.S.A. and its 
major international partner in their history describe a previously unknown reversal of roles for the two agencies. 
Historically, the N.S.A. has dwarfed G.C.H.Q. and the three other eavesdropping agencies in the so-called Five 
Eyes intelligence-sharing network — those of Canada, Australia and New Zealand. 

But in one of Mr. Snowden’s documents, N.S.A. officials say that G.C.H.Q. now “produces larger amounts of 
metadata collection than the N.S.A.” and is working with the American agency to process the torrent of data. The 
Guardian quotes a secret report as saying Britain now has “the biggest Internet access in Five Eyes.” 

That assertion is especially remarkable in light of the evidence that the N.S.A. already had extensive access to 
Internet data. In 2006, Mark Klein, a former AT&T technician, revealed the existence of a secret room controlled 
by the N.S.A. at a major Internet hub in San Francisco, where the agency appeared to divert a large amount of 
traffic. 

In addition, an N.S.A. training slide previously disclosed by Mr. Snowden directed the agency’s eavesdroppers to 
collect Internet messages from two sources: “collection of communications on fiber cables and infrastructure as 
data flows past” and Prism, an N.S.A. program that gathers information from major Internet companies like 
Microsoft, Apple, Google, Facebook and Skype. 

The Guardian posted only a few snippets of the latest documents, but one may prove embarrassing for the N.S.A. 
director, Gen. Keith Alexander, who has spoken repeatedly in the last two weeks of the agency’s careful 
protections for Americans’ privacy. 

The slide posted by The Guardian quotes General Alexander during a June 2008 visit to Menwith Hill Station, the 
N.S.A.’s major listening post in North Yorkshire, England. 

“Why can’t we collect all the signals all the time?” the N.S.A. director was quoted as saying. “Sounds like a good 
summer project for Menwith.” 

An American official who would explain the remark only on condition of anonymity said: “General Alexander’s 
comment was a quip taken out of context — nothing more.” 

Charlie Savage contributed reporting from Washington, Gerry Mullany from Hong Kong and John F. Burns from 
London. 
 

9.5	  	  Bilaga	  5	  (SvD3)	  	  

Få svar från regeringen om övervakning 

– Sverige måste skydda sina egna medborgare, men övertramp får inte ske i övervakningen, säger 
statsminister Fredrik Reinfeldt i en kommentar till uppgifterna om den svenska – enligt uppgift väldigt 
nära – relationen till USA.  Att Sverige som enda land med Storbrittanien ska ha motsatt sig en utredning 
av underrättelseverksamheten vill han dock inte kommentera. ONEBORG 

6 september 2013 kl 13:48 , uppdaterad: 6 september 2013 kl 15:43 
Uppgifterna om att Sverige är en viktig aktör i den globala övervakningen tillsammans med bland annat USA 
och Storbritannien kommer från den brittiske journalisten Duncan Campbell. 

Vid en utfrågning i ett utskott i EU-parlamentet beskrev den grävande reportern på torsdagen svenska FRA som en 
av de tunga spelarna tillsammans underrättelsetjänster i USA, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland och 
Australien. 

Sverige ska bland annat vara aktivt genom att ge tillgång till undervattenskablar i Östersjön, enligt Campbell. 
Informationen om Sveriges betyande roll menar han framgår av dokument som den tidigare NSA-konsulten 
Edward Snowden läckt till medier men som inte publicerats eftersom de ansetts för känsiga, skriver Aftonbladet. 

Att Sverige och USA har ett gott underrättelsesamarbete har SvD:s reporter Mikael Holmström berättat om i boken 
”Den dolda alliansen” från 2011. Där avslöjar han att NSA gett Sverige kodnamnet ”Sardines”, som även 
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Campbell nu hävdar. 

– Det här bekräftar det som Piratpartiet har sagt hela tiden, att FRA är en underleverantör till NSA. Vi har inte 
kunnat bevisa det förut men nu finns bevisen i de här 50 000 dokumenten som Edward Snowden har gjort 
tillgängliga, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet, till TT. 

Han uppfattning är att toppar inom S och alliansen vetat om hur det legat till och konsekvent ljugit för det svenska 
folket. 

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger till SvD att regeringen varit tydlig med att man har 
underrättelseinhämtning; ”det har vi haft under hela efterkrigstiden”, påpekar han. Han säger också att samarbete 
med andra är viktigt för svensk säkerhet. 

– Dels tycker jag att i en tid när terrorism och grov organiserad brottslighet är gränsöverskridande behöver vi inse 
att om vi ska kunna förutse och förhindra självmordsbombare, terrorattacker och grov organiserad brottslighet från 
att förändra vårt Sverige, ja då måste vi kunna agera på förhand. Det är det vi gör med underrättelseinhämtning. 

– Oron är att det görs på ett sätt som inte respekterar den personliga integriteten. Då är vi tydliga med att det är 
därför vi behöver lagstöd, kontrollmekanismer, domstolar som tillåter insynsmöjligheter för olika former av organ. 

Har Sverige, tack vare sitt geografiska läge, en särställning i samarbetet med USA? 

– Jag tror att det som möjligen historiskt finns en koppling till var ju Sveriges närhet som då neutralt land till 
Sovjetunionen. Det kan möjligen förklara en del av Sveriges behov av att säkra sitt oberoende genom att ha goda 
möjligheter att veta vad som skedde i Sovjetunionen. 

Är det likadant nu? 

– Nej, det är det historiska skälet. Jag vill bara understryka att svenska folket förväntar sig att vi står rustade på ett 
bra sätt mot grov organiserad brottslighet, mot risk för att terrornätverk också slår till i Sverige. De vill inte i 
efterhand höra att vi ska utreda det, de vill veta att vi ansträngt oss så mycket vi kan i förhand för att undanröja de 
riskerna. Det gör vi bland annat med underrättelseinhämtning. Men det måste ske lagstöd och med bra 
kontrollfunktioner. 

Sverige ska tillsammans med Storbritannien som enda länder – med veto – ha begränsat möjligheten att utreda 
underrättelseverksamheten ytterligare. Flera länder ska ha kontaktat utrikesminister Carl Bildt för att be Sverige 
tänka om, men han ska ha vägrat ändra sig. 

Hur ser du på det? 

– Det är bättre att Carl Bildt kommenterar det. Jag har ju sagt att jag välkomnar att vi har en dialog kring 
datasäkerhet mellan EU och USA. 

Men hur ser du på att Sverige lade in det vetot? 

– Det får du ta med de som var där. Jag var inte med på det. 

Utrikesminister Carl Bildts pressekreterare Erik Zsiga hänvisar till försvarsminister Karin Enström i frågan om 
övervakningen. 

– Men vi kommenterar egentligen inte hur underrättelsetjänster ser ut i detalj, tillägger han. 

Om att Bildt ska ha fått utstå påtryckningar gällande att Sverige inte skulle lägga in vetot i EU säger han: 

– Det där har vi inte kommenterat. Vi har varken bekräftat eller dementerat att det är så. Det är rykten som får stå 
för den medieuppgiften. 

Maria Ferm, it-politisk talesperson för Miljöpartiet, säger till nyhetsbyrån TT att hon tycker det är 
oroväckande om Sverige är en nyckelaktör och samarbetar med USA och Storbritannien om övervakning. 

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver nu svar från regeringen om på vilket sätt Sverige varit iblandat. 
Parlamentarikern Anna Hedh (S) anser enligt TT att regeringen bör tillsätta en utredning för att bringa klarhet i 
frågan. 
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”Stämmer uppgifterna om att FRA skulle samarbeta med NSA inom deras massövervakning är det en stor 
skandal”, skriver Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet, i ett pressmeddelande. 

Cecilia Wikström (FP), som är ledamot i utskottet LIBE, säger till TT att uppgifterna om övervakningssamarbetet 
var nya uppgifter för henne. 

– Om det stämmer att FRA har ett nära samarbete med NSA tycker jag att det är rimligt att regeringen omedelbart 
lägger in högsta växeln och utreder det. Det är något som medborgarna har rätt att känna till, säger hon. 

Såväl Beatrice Ask som Birgitta Olssons pressekreterare hänvisar när SvD ringer till försvarsminister Karin 
Enström, som inte vill låta sig intervjuas eftersom hon är upptagen. 

Hennes pressekreterare skickar i stället ett skriftligt uttalande försvarsministern gjort till TT, där hon skriver att 
syftet med signalspaning och annan underrättelseverksamhet är att slå vakt om Sveriges säkerhet och demokrati. 

”Det handlar bl.a om skydd mot terrorism och skydd av svenska soldater utomlands. Underrättelseverksamhet sker 
inom ramen för tydlig lagstiftning, med strikt kontroll och under parlamentarisk insyn. Regelverket syftar till att 
balansera säkerhetsintressen och integritet. Det är naturligt att samarbeta med andra länder. Det gagnar svenska 
intressen och är avgörande för vår säkerhet”, lyder det i kommentaren. 

Centerpartiets ordförande Annie Lööf säger till TT att all FRA:s verksamhet ska ske inom lagens ramar och 
inom de tillstånd som ges, samt att hon förutsätter att så är fallet. 

– Signalspaningsverksamhet är en balansgång mellan försvarsintresset, underrättelseverksamheten och den 
personliga integriteten, säger hon. 

För journalister i Vilnius bekräftar Bildt att FRA har ett internationellt samarbete. 

– Allt sker ju enligt lag och är rätt noga kontrollerat och reglerat, säger han enligt TT. 

Bildt ville däremot inte kommentera enskilda uppgifter, eftersom det skulle betyda att regeringen måste ge sig in 
i ”vad som faktiskt pågår”. Han anser att den lagreglerade verksamheten ”rätt utförligt” är redovisad för riksdagen 
med insyns- och kontrollförfarande som fungerar ”relativt väl”, skriver nyhetsbyrån. 

– Där finns också ett internationellt samarbete, självfallet. Det var viktigare förr. Under det kalla krigets tid var det 
väldigt viktigt för Sverige. Nu handlar det mera om kontroll av teknologier för massförstörelsevapen, till exempel. 
Det skulle vi nog inte klara utan underrättelsetjänsten, säger Bildt. 

Om att oppositionen kräver att regeringen lägger korten på bordet om samarbetet säger han: 

– Oppositionen har suttit i regering under den tid då detta inte ens var lagreglerat, faktiskt. Denna regering har 
lagreglerat den verksamhet som bedrevs, men under den socialdemokratiska epoken bedrevs all verksamhet utan 
någon som helst lagreglering. 
 

9.6	  Bilaga	  6	  (NYT3)	  	  

President Moves to Ease Worries on Surveillance 
By CHARLIE SAVAGE and MICHAEL D. SHEAR 
WASHINGTON — President Obama on Friday sought to take control of the roiling debate over the National 
Security Agency’s surveillance practices, releasing a more detailed legal justification for domestic spying and 
calling for more openness and scrutiny of the N.S.A.’s programs to reassure a skeptical public that its privacy is 
not being violated. 

“It’s right to ask questions about surveillance, particularly as technology is reshaping every aspect of our lives,” 
Mr. Obama said, adding: “It’s not enough for me, as president, to have confidence in these programs. The 
American people need to have confidence in them as well.” 

But at a time when leaks by the former N.S.A. contractor Edward J. Snowden have exposed the agency’s 
expansive spying both inside the United States and abroad to an unprecedented degree of scrutiny, Mr. Obama 
showed no inclination to curtail secret surveillance efforts. Rather, he conceded only a need for greater openness 
and safeguards to make the public “comfortable” with them. 
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In meeting threats to the country, Mr. Obama said, “we have to strike the right balance between protecting our 
security and preserving our freedoms.” And while he said that the programs were valuable and that he was 
confident they had not been abused, he acknowledged that people “may want to jigger slightly” that balance. 

Mr. Obama made his remarks at a wide-ranging news conference on the eve of his departure for a week’s vacation. 
He responded to questions on issues like the coming appointment of a new Federal Reserve chairman, the carrying 
out of his health care law, his relationship with President Vladimir V. Putin of Russia, and the current status of Al 
Qaeda. But he began with a lengthy statement about surveillance, and that was the focus of the nearly hourlong 
news conference. 

Critics of the electronic spying brought to light by Mr. Snowden’s leaks said the president’s approach was 
insufficient. Anthony D. Romero, the executive director of the American Civil Liberties Union, said that a 
program that collects records of every domestic phone call — which Mr. Obama made clear he intends to keep — 
must be shut down. 

“What’s clear is that these surveillance programs have gone much further than the president or Congress have ever 
admitted,” Mr. Romero said. “These initial recommendations from Obama today, albeit welcome, are too little too 
late. They are not sufficient to address serious concerns about possible violations of the law and about dragnet 
surveillance.” 

A spokesman for Speaker John A. Boehner, Republican of Ohio, urged Mr. Obama not to let such criticism 
undermine the N.S.A.’s fundamental capabilities. 

“Transparency is important, but we expect the White House to insist that no reform will compromise the 
operational integrity of the program,” said the spokesman, Brendan Buck. “That must be the president’s red line, 
and he must enforce it. Our priority should continue to be saving American lives, not saving face.” 

A clear theme of Mr. Obama’s remarks was that he believed that the public’s understanding of the surveillance 
programs had been distorted. He portrayed some of Mr. Snowden’s leaks as having been reported in “the most 
sensationalized manner possible” and parceled out to “maximize attention” in “dribs and in drabs, sometimes 
coming out sideways.” The result has been misimpressions not merely among the American public, he said, but 
around the world — a reference to the widespread international criticism of the United States over reports of its 
surveillance policies. 

“If you are the ordinary person and you start seeing a bunch of headlines saying ‘U.S. Big Brother looking down 
on you, collecting telephone records, etc.,’ well, understandably people would be concerned,” he said, while also 
addressing some of his reassurances to those abroad. 

“To others around the world, I want to make clear once again that America is not interested in spying on ordinary 
people,” he said. “Our intelligence is focused above all on finding the information that’s necessary to protect our 
people and, in many cases, protect our allies. It’s true we have significant capabilities. What’s also true is we show 
a restraint that many governments around the world don’t even think to do.” 

In an effort to rebuild public trust, Mr. Obama said he wanted to work with Congress to modify the phone log 
program, but in what he said would be an “appropriate” way. He listed as examples of those steps establishing 
more oversight and auditing how the database is used. 

The president also threw his support behind a proposal to change the procedures of the secret court that approves 
electronic spying under the Foreign Intelligence Surveillance Act, saying an adversarial lawyer should make 
arguments opposing the Justice Department when the court is considering whether to approve broad surveillance 
programs. 

The administration also released a 22-page unclassified “white paper” explaining in greater detail why the 
government believes that its bulk collection of domestic phone logs is lawful. At the same time, the N.S.A. 
released a seven-page paper outlining its role and authorities. The agency is creating a full-time civil liberties and 
privacy officer, Mr. Obama said, and next week it will open a Web site designed to explain itself better to the 
public. 

“We can and must be more transparent,” Mr. Obama said. 



 46 

In addition, Mr. Obama announced the creation of a task force that will include outside intelligence specialists and 
civil liberties advocates to advise the government about how to balance security and privacy as improving 
computer technology makes it possible to gather ever more information about people’s private lives. 

In response to a reporter’s question, Mr. Obama obliquely acknowledged the terrorism alert in the Middle East that 
in recent days has prompted the withdrawals of embassy staff members in Yemen and other countries. He was 
asked how to square the apparent threat from Al Qaeda with his previous portrayals of the core of the group as 
severely weakened. 

Mr. Obama said that the original Al Qaeda — the tightly organized, hierarchical group that was capable of 
“spectacular homeland attacks” like the ones on Sept. 11, 2001 — was indeed “decimated.” But its regional 
affiliates still pose a “destabilizing and disruptive” threat on the scale of potentially driving “a truck bomb into an 
embassy wall,” he said. 

“We’ve got to continue to be vigilant and go after known terrorists who are potentially carrying out plots,” he said, 
adding: “This is an ongoing process. We are not going to completely eliminate terrorism. What we can do is to 
weaken it and to strengthen our partnerships in such a way that it does not pose the kind of horrible threat that we 
saw on 9/11.” 

The news conference also dwelled on Mr. Snowden’s obtaining temporary refugee status in Russia, and the 
cooling relationship with the Putin government over that and several other issues, including the conflict in Syria 
and Russia’s crackdown on gay rights. Earlier in the week, Mr. Obama canceled a planned summit meeting with 
Mr. Putin in Moscow. 

While Mr. Obama said he opposed calls to boycott the 2014 Winter Olympics in Russia, he acknowledged 
“emerging differences” with his Russian counterpart. 

Asked whether the steps on surveillance he was taking amounted to a vindication of Mr. Snowden’s leaks, Mr. 
Obama rejected that notion. He said that Mr. Snowden should have gone to the Congressional intelligence 
committees with any concerns he had about surveillance, rather than “putting at risk our national security and 
some very vital ways that we are able to get intelligence that we need to secure the country.” 

“I don’t think Mr. Snowden was a patriot,” Mr. Obama said. 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se


	Kandidatuppsats
	C-uppsats, Abstract
	C-UPPSATS (2)
	attachment-2

	Program: Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) 61-90 hp
	titel: Big Brother
	undertitel: - En kritisk diskursanalys av webbnyhetsmedias representation av övervakningssamhället
	författare: John Thungren & Emelie Mårtenson
	Ämne omfattning: Medie- och kommunikationsvetenskapKandidatuppsats 15 hp
	Textfält 6: Halmstad den 22-01-2014


