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Sammanfattning
Syftet med föreliggande uppsats var att ta reda på hur allians respektive opposition 
konstruerar och framställer resonemang om den personliga integriteten. I dessa resonemang 
gick det även att urskilja några övergripande perspektiv utifrån riksdagens protokoll. 
Protokollen som valdes ut begränsades till tidsperioden 1 januari, 2007- 31 januari, 2008. En 
diskursanalys har använts som metod för undersökningen där några av Jonathan Potters 
begrepp tillämpades för att se hur alliansen och oppositionen framförde sina argumentationer. 
Resultatet visade med hjälp av analysverktyget en likhet i sättet att argumentera om personlig 
integritet trots det faktum att de innehar olika ståndpunkter. De använde sig således av samma 
sorts tekniker. Vissa begrepp tenderade emellertid alliansen att använda mer än oppositionen 
och vice versa. De olika perspektiv som kunde urskiljas var yttre hot, trygghet för 
medborgarna och synen på människan. I resonemangen kunde även vaga, vida och rena 
omdefinitioner av ord och begrepp identifieras där avsikten var att mildra allvaret i dess 
betydelse för att vinna gillande för sina yrkanden. 

Nyckelord: personlig integritet, perspektiv, riksdagsprotokoll, diskursanalys, Jonathan Potter.
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"Rätten till privatliv är inte en absolut rättighet" 
                                                                   (Anf. 48 Justitieminister Beatrice Ask (m): 2007/08:27) 
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1. Inledning
Terrorattackerna den 11 september 2001 har satt djupa spår i vår omvärld. Kampen mot 
terrorismen involverar nu även frågan om tortyr, där simulerad dränkning är en alternativ 
förhörsmetod som försvaras av bland annat President George W Bush i USA (www.svd.se). 
Det här liknar medeltidens häxprocesser och är så pass allvarligt, att FN skickar ut en 
specialrapportör för att bevaka att de mänskliga rättigheterna inte kränks i kampen mot 
terrorism (http://web.abo.fi). Här väcks frågan om den personliga integriteten och författaren 
Pär Ström (2003: 204) säger att ”Personlig integritet är som syre – man uppskattar den först 
när den saknas.” Ström menar att den personliga integriteten kommer i skymundan i dagens 
informationssamhälle. En konsekvens av detta är att den information som insamlas kan 
användas för andra syften än för det primära ändamålet och som Ström skriver:

/.../ man [måste] konstatera att individens rätt till integritet inte är total – då skulle ett 
modernt samhälle helt enkelt inte fungera. Det finns en skala mellan två 
extrempunkter – total integritet och total brist på integritet i ett samhälle – där det 
gäller att finna den rätta avvägningen. I ett samhälle med total integritet skulle ingen 
information om en person få lagras eller förmedlas utan vederbörandes medgivande, 
oavsett vilka andra värden som står på spel. I det motsatta samhället, med total brist 
på integritet, skulle vi leva som i ett glashus. Alla sansade bedömare torde vara 
eniga om att det är någonstans på skalan mellan dessa ändpunkter vi måste lägga 
oss, men det är svårare att enas om var den rätta punkten ligger. /…/ (Ström, 2003: 
205)

Frågan om personlig integritet är en debatt som går i vågor. Historikerna Urban Lundberg och 
Mattias Tydén (Björkman, 2007: 33) menar att i takt med att välfärden ökat i vårt land har 
människors medvetenhet om den egna integriteten ökat. Det som har gjort att debatten vid ett 
flertal tillfällen blivit aktuell är bland annat frågan om folk- och bostadsräkningen på 1970- 
talet. Den blev ett tecken på att information kunde förvärvas genom dåtidens datorer, något 
som medborgarna inte reflekterat över och förstått konsekvensen av. Detta resulterade så 
småningom i Datainspektionens bildande. På 1980- talet gjordes forskningsprojektet 
Metropolit (Olsson, 2003: 11-12). I detta projekt insamlades stora mängder personuppgifter i 
hemlighet. Det här resulterade i att medborgarna protesterade häftigt vilket bidrog till att 
projektet måste avslutas.

Konsekvenserna av de terrordåd som skett världen över (exempelvis 11 september, i Madrid 
och i London) har i Sverige gjort att riksdagen bland annat diskuterat att få en utökad 
försvarsunderrättelseverksamhet som Försvarets radioanstalt (FRA) skall stå för. I och med 
det här aktualiseras frågan om hur individen skall kunna skyddas från godtycklig övervakning 
och kränkning av den personliga integriteten. Det här har även medfört att det år 2004 
bildades en så kallad Integritetsskyddskommitté (SOU 2008: 3) på regeringens uppdrag, som 
har till syfte att analysera lagstiftning som rör den personliga integriteten. I och med bildandet 
av denna kommitté kan antagandet göras att frågan anses vara viktig och att skyddet för 
integriteten bör bevakas. 

I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter står att läsa om kränkning av en individs 
rättigheter där:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller 
korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och 
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en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp 
(www.manskligarattigheter.gov.se) 

Denna definition gör, enligt vårt sätt att se, att begreppet kan uppfattas som något högst 
subjektivt och gränsen för när den kränks blir också något högst personligt. Förutom FN:s 
ovanstående definition finns det många olika svenska definitioner på personlig integritet och 
några av dem är:

• Den första definitionen kommer från Pär Ströms bok Övervakad (2003: 204). Där man 
kan läsa om en av de beskrivningar som finns om personlig integritet: ”Individens rätt 
till skydd mot intrång i hans eller hans familjs personliga liv eller angelägenheter, med 
direkt fysiska medel eller genom publicering av information.” 

• En annan definition ger Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, i sin bok 
Integritet. I spänningen mellan avskildhet och delaktighet (2006: 14, 26). Här säger 
han att en av lagstiftarnas uppgifter är att göra avvägningar mellan integritetsintressen 
och andra intressen. Här har man sällan eller aldrig definierat integritet men den 
grundläggande utgångspunkten verkar ha varit idén om icke-inblandning. I sin bok 
driver han en tes om att det råder ett spänningsförhållande mellan avskildhet och 
delaktighet. Samtidigt som individen önskar avskildhet så finns också behovet att vara 
delaktig i något större. 

• Ytterligare en definition finns i Henry Egidius Psykologilexikon (2005: 320) Här står 
att integritet betyder ”Helt, ej skadat tillstånd. /…/ Att respektera andras integritet 
innebär att man inte bryter igenom och ’skadar’ den skyddsmur som människor 
normalt omger sig med för att försvara det intima och privata mot otillbörlig insyn och 
ingrepp av olika slag.” 

Integritetsskyddskommittén nämner i sitt delbetänkande att: ”[det] är svårt för att inte säga 
omöjligt att komma fram till en entydig och allmänt accepterad definition av begreppet 
personlig integritet.” (SOU 2007:22, del 1: 52) 

1.1 Val av definition
Vi väljer att definiera personlig integritet som att varken utsätta eller utsättas för kränkande 
behandling. 

1.2 Problemformulering
Oavsett vad medborgarna har för åsikter om den personliga integriteten är det politikerna som 
i slutänden tar de avgörande besluten. Vi som medborgare får leva med konsekvenserna av 
dessa beslut och det här har gjort att vi har intresserat oss för frågan. Vårt fokus hamnar 
därmed på den politiska diskursen då vi finner det relevant att undersöka vad som i riksdagen 
sägs om den personliga integriteten. 
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1.3 Syfte och frågeställningar
Som nämndes i inledningen är frågan om personlig integritet en pågående debatt och därför 
blir det intressant för oss att studera hur debatten ser ut under tidsperioden 1 januari 2007 – 31 
januari 2008. Vårt syfte med denna uppsats blir således att undersöka hur riksdagen 
konstruerar och framställer resonemang om personlig integritet. Frågeställningarna blir 
därmed:

• Hur argumenterar alliansen och oppositionen om personlig integritet i de utvalda 
riksdagsprotokollen? 

• Vilka perspektiv går att urskilja i de utvalda riksdagsprotokollen?

1.4 Avgränsningar
Här kommer vi att redovisa de avgränsningar vi valt att göra då dessa är nödvändiga för att 
arbetet skall bli hanterbart. Eftersom vi lever i det svenska samhället så är det för oss mest 
intressant att se hur begreppet konstrueras och framställs i Sverige därför har vi valt den 
svenska riksdagen och dess protokoll. Dessa blir då vårt empiriska material. Då debatten om 
personlig integritet är pågående har vi valt att avgränsa oss till att göra ett ”nedslag” under 
tidsperioden januari 2007- januari 2008. Detta val görs även av praktiska skäl eftersom det är 
en C- uppsats där tiden inte tillåter en undersökning av ett större empiriskt material. Vi vill 
påpeka att vi inte är intresserade av att värdera om det som framställs i argumentationen är 
sant eller falskt. Slutligen vill vi påminna om att dessa val har gjorts utifrån vad vi anser vara 
intressant att undersöka.

1.5 Disposition
För att läsaren ska kunna orientera sig i vår uppsats görs här en presentation av upplägget. 
Först följer en kort översikt av vad vi funnit på området personlig integritet under rubriken 
tidigare forskning. Därefter kommer metodavsnittet där vi även har valt att ta upp 
teoriavsnittet eftersom dessa två kan ses som en paketlösning när det gäller diskursanalys 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10). Under denna rubrik tar vi även upp det 
analysverktyg som är viktigt för vår analys. Som avslutning i detta avsnitt kommer också 
urvalet, validitet och reliabilitet, forskarens roll samt etiska överväganden att presenteras. 
Vidare följer avsnittet som behandlar resultat- och analysdelen. Därefter avslutar vi med en 
diskussion där frågeställningarna besvaras.

2. Tidigare Forskning 
I det här avsnittet kommer vi att redovisa en del av den forskning som finns inom området. 
Denna forskning kommer vi även att relatera till i slutdiskussionen. Studierna vi valt är Statlig  
övervakning av Internet – En diskursanalys av riksdagstryck 1994-2007 gjord av Haikola & 
Jonsson (2007) och en C/D uppsats som heter Storebror ser dig! Kartläggning av den 
personliga integriteten gjord av Håkan Berglund & Robert Sjödin (2004). Vidare har vi tittat 
på Statistiska Centralbyråns (SCB) enkätundersökning av svenska folkets attityder angående 
skydd av den personliga integriteten (SOU, 2007: 22, del 1: 77). Dessa undersökningar kan på 
olika sätt relateras till vår uppsats. Vi har dock inte kunnat hitta någon tidigare forskning som 
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både rör vårt undersökningsområde och som använder sig av samma metod som vi valt 
nämligen Jonathan Potters analysverktyg som behandlar faktakonstruering (Potter, 1996). 

Då vår uppsats är en diskursanalys om personlig integritet kändes det intressant att kunna ta 
med magisteruppsatsen Statlig övervakning av Internet – En diskursanalys av riksdagstryck 
1994-2007 gjord av Haikola & Jonsson (2007). Detta val gjordes för att det är en 
diskursanalys som behandlar den politiska diskursen. Deras studie adresserar frågan om 
personlig integritet även om den inte är huvudfokus i arbetet. Författarna tar upp hur politiker 
har debatterat kring statlig övervakning på Internet under perioden 1994 till mars 2007. 
Frågan gällde huruvida staten skall övervaka Internet eller inte. Vad som framkommer i deras 
studie är att två roller kan urskiljas i den politiska diskursen, där den ena kännetecknas som 
brottsbekämpande och där den andra är lagstiftande. Man fann vidare att individer delades in i 
vanliga medborgare respektive kriminella det vill säga vi mot dem. Denna ”vi-mot-dem”- 
retorik gav stöd för statlig övervakning. Vidare talar de om att det finns en ”hotbild” som 
används för att legitimera övervakning. Den hotbild som beskrivs kan bland annat vara 
terrorism och grov internationell brottslighet. I riksdagstrycken som analyserades ifrågasattes 
inte om denna hotbild var giltig. Vidare fann Haikola & Jonsson (2007) att det finns ett 
samförstånd om att statlig övervakning och personlig integritet står i motsats till varandra. 
Båda positionerna framställs som viktiga men brottsbekämpningen får dock företräde framför 
skydd av den personliga integriteten. Författarna påpekade att det oftast verkade vara 
”förbjudet” att anse att effektiviteten kan minskas till förmån för ett stärkt integritetsskydd. 
Två ståndpunkter framkommer i argumentationen. Den första är att den nya tekniken anses 
som positiv för brottsbekämpningen och här är det viktigt att följa med i utvecklingen. Den 
andra är att man skall vara försiktig i användningen av ny teknik så att den personliga 
integriteten inte kränks allt för mycket. Någonting mer som framkom och som de tyckte var 
värt att påpeka, trots att det inte var syftet med uppsatsen, var att partierna byter position 
utifrån regeringsställning. Med detta menas att åsikterna är desamma men vem som företräder 
åsikterna skiftar. Innan regeringsskiftet 2006 var socialdemokraterna de pådrivande gällande 
övervakning. Efter regeringsskiftet blev de istället de som driver frågor om den personliga 
integriteten, det motsatta förhållandet gäller moderaterna.(Haikola & Jonsson, 
2007: 63-76) Trots att magisteruppsatsen är intresseväckande saknar vi dock ett försök att 
definiera begreppet personlig integritet då de berört ämnet. 

En annan studie som vi har tittat på är Storebror ser dig! Kartläggning av den personliga 
integriteten av Håkan Berglund & Robert Sjödin (2004). Syftet med deras C/D-uppsats var att 
ta reda på individens egen uppfattning om var gränsen går när det gäller kränkning av den 
personliga integriteten kontra användandet av teknik. Frågorna de behandlade gällde mobil 
positionering, Internet, kundkort och olika former av övervakning. Författarna fann genom 
enkätundersökningar ett antal omständigheter som är centrala då det gäller gränsen för när 
integriteten kränks. Dessa är bland annat nyttan med tjänsten kontra kränkningen och den 
upplevda kontrollen hos individen själv, det vill säga att individen kan kontrollera vem och 
hur övervakningen görs. Deras resultat visade att gränsen mellan trygghet och kontroll är 
mycket tunn. Rent allmänt var respondenterna positivt inställda till en övervakning som ger 
en känsla av skydd och trygghet (Berglund & Sjödin, 2004: 4, 55-58).

Detta leder oss vidare till SCB:s undersökning som initierades av Integritetsskyddskommittén. 
Vi vill här redogöra för en del av vad deras undersökning kom fram till. Anledningen är att 
det i riksdagsprotokollen ibland hänvisas till vad medborgarna anser. 
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Integritetsskyddskommittén har som vi tidigare nämnt tillsatts av regeringen och den gav 
Statistiska Centralbyrån i uppdrag att göra en attitydundersökning bland medborgarna (SOU, 
2007: 22, del 1: 77). Syftet var att få en uppfattning om vad samhällets invånare har för 
”inställning till behovet av skydd för den personliga integriteten, särskilt när detta behov 
kommer i konflikt med andra behjärtansvärda intressen.” (ibid.) I denna kunde man bland 
annat finna att en hög andel (77 procent) av respondenterna ansåg att det var godtagbart att 
den personliga integriteten kränks hos oskyldiga individer vid brottsutredningar. Vidare 
framkommer att en lika hög andel (79 procent) av respondenterna ansåg att kontrollen bör öka 
när det gäller den grova brottsligheten och terrorismen. Till frågan om kameraövervakning 
ställde sig respondenterna mycket positiva då det gällde att öka tryggheten för individen. 
Denna positiva inställning till kameraövervakning involverade även brottspreventionen (SOU 
2007: 22, del 1: 77, 78).

3. Metod och Teori 
Följande avsnitt kommer att beskriva hur vi utfört vår studie. Det bör återigen nämnas att vi 
kommer att ta upp teori under detta avsnitt då teori och metod ses som en paketlösning när det 
gäller diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10). Teorin är då följaktligen lika 
mycket metod. Vi kommer först att beskriva vad en diskursanalys är för att sedan redogöra för 
de begrepp vi kommer att använda i resultat- och analysdelen. Vidare kommer också urvalet, 
validitet och reliabilitet, forskarens roll samt etiska överväganden att redovisas.

3.1. Diskursanalys 
Diskursanalys är ett av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000: 11) eftersom man inom den fokuserar på vad som räknas som verkligt och 
sant, vid en speciell plats och tidpunkt (Börjesson & Palmblad, 2007: 10-11). Innan vi går 
vidare med att redogöra för det socialkonstruktionistiska angreppssättet vill vi definiera 
diskurs. Den mest basala förklaringen är att ”det är ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen. Betoningen ligger på ’ett bestämt sätt’. ”( Börjesson & Palmblad, 2007: 13) Då vi 
intresserar oss för den politiska diskursen är det Börjesson & Palmblads definition som vi 
ämnar använda i studien då den känns som den mest relevanta.

När man befinner sig i en diskurs finns oftast inte medvetenheten om vad som kan sägas och 
inte, utan det förefaller vara naturligt. En diskursanalys hjälper således till att visa på det 
speciella eller annorlunda i något som verkar naturgivet eller självklart när det gäller 
konstruktion av verklighet och fakta (Sahlin, 1999: 91). Språk är en viktig faktor i en 
diskursanalys och den ska ses både som handling och aktivitet, ”språket ’gör’ något med 
världen; det frammanar eller konstituerar vår verklighet.” (Börjesson & Palmblad, 2007: 10) 

Inom socialkonstruktionismen menar man att den sociala verkligheten formas när människor 
och grupper av människor interagerar och att det inte kan finnas en tolkningsfri eller 
oberoende verklighet. Det finns alltså ingen objektiv verklighet utan allt är subjektiva 
tolkningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 11). Här vill vi ge ett exempel för att 
förtydliga. Om vi tänker oss begreppet personlig integritet så skulle vi kunna se den ur tre 
olika perspektiv. Vi har först den som får sin integritet kränkt, sedan har vi den som försöker 
värna integriteten och till sist har vi den som kränker integriteten. Alla dessa kommer att ha 
olika syn på begreppet utifrån sin definition av den. Därmed går det inte att få en neutral bild  
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av verkligheten (ibid.). Vidare vill vi återknyta till inledningen där vi skrev att frågan om 
personlig integritet är en pågående debatt. I tidigare samhällen var människor inte medvetna 
om ett personligt utrymme eller integritet på samma sätt då de levde flera generationer 
tillsammans i små bostäder. I takt med att samhället har blivit mer individualiserat har 
begreppet ”personlig integritet” växt fram (Björkman, 2007: 33). Betydelsen av begreppet är 
följaktligen historiskt och kulturellt kontextbundet. Detta kan kopplas till 
socialkonstruktionismen som menar att våra världsbilder och identiteter ändras över tid. En 
annan utgångspunkt inom socialkonstruktionismen är att det finns ett samband mellan 
kunskap och sociala processer. Kunskapen är något som skapas i samspel med andra där 
individer både bygger upp och strider om dess olika definitioner. Här skulle vi kunna relatera 
till de riksdagsdebatter där resonemangen framställs. Den sista premissen för detta synsätt är 
att den kunskap som skapas leder till sociala handlingar. Kunskapen leder till en rad 
konsekvenser och när det gäller detta begrepp skulle konsekvensen kunna vara lagar och 
regler. När det gäller konstruktionen av ett begrepp kan vissa handlingar motiveras medan 
andra inte är acceptabla (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 11-12).

Som nämndes i början av detta avsnitt finns det inom diskursanalysen olika angreppssätt och 
det vi valt att använda oss av i denna uppsats är diskurspsykologi. Anledningen till detta val är 
att den inriktar sig på hur människor skapar betydelse genom att tala. Diskurspsykologi 
handlar inte om psykologi i den traditionella bemärkelsen. Den intresserar sig därför inte för 
inre mentala processer (kognitivism) utan den utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
tillvägagångssätt. Detta eftersom man menar att språk, det vill säga både tal och text, 
konstruerar världen som i sin tur leder till sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000: 97). Diskurspsykologin blir härmed en bra utgångspunkt utifrån de frågeställningar vi 
har eftersom en diskursiv psykologi fokuserar på det som konstrueras i texter och samtal. För 
att kunna identifiera hur resonemang framställs och konstrueras i argumentationen har vi valt 
att använda oss av Jonathan Potters bok Representing Reality – Discourse, Rhetoric and 
Social Construction (Potter, 1996). Från den har vi valt ett antal begrepp som vi finner 
användbara för vår analys vilket vi nedan kommer att beskriva närmare. 

3.1.2 Potters analysverktyg
Syftet med Potters analysverktyg är inte att kunna utläsa vad som är sant eller falskt i ett 
påstående utan hur människor själva hanterar och förstår beskrivningar och deras fakticitet 
(Potter, 1996: 123, vår översättning). Således är det inte relevant att ta reda på sanningshalten 
eftersom han menar att:

Reality enters into human practices by way of the categories and descriptions that 
are part of those practices. The world is not ready categorized by God or nature in 
ways that we are all forced to accept. It is constituted in one way or another as 
people talk it, write it and argue it. (Potter, 1996: 98)

Världen konstrueras således av oss människor när vi talar, skriver och argumenterar den. Det 
runt omkring oss är därmed inte fixt och färdigt och beskrivningar blir då någonting 
grundläggande för Potter. Utifrån detta tänkande om beskrivningar har han utvecklat ett antal 
begrepp som gör det möjligt att se hur beskrivningar konstrueras som fakta. Vi har valt ut ett 
antal av dessa begrepp som vi menar är centrala för vår uppsats. För att få en bättre förståelse 
av Potters begrepp kan de delas in i två grupper. Epistemological orientation of descriptions 
avser faktakonstruktionen, alltså hur beskrivningar kan byggas upp till accepterade fakta. Den 
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andra gruppen, Action orientation of descriptions, handlar om vilket sorts agerande de utför 
eller bidrar till. Nedan visas en indelning för att se vilka av Potters begrepp som hör till vilken 
grupp. Här har vi valt tre begrepp från varje grupp för att försöka skapa balans dem emellan.

Epistemological orientation of descriptions
Category entitlement
Consensus and corroboration
Detail and narrative

Action orientation of descriptions
Ontological gerrymandering
Extrematization and minimization
Normalization and abnormalization

Nedan följer en redogörelse för vart och ett av begreppen och vi vill här understryka att det är 
vår översättning av begreppens innebörd.

• Category entitlement
Begreppet kan översättas som betitlad kategori. Detta kan förklaras som att vissa 
kategorier av människor i vissa sammanhang blir behandlade som kunniga. Det 
handlar här om en form av självklar auktoritet som inte behöver ifrågasättas. 
Exempelvis jag som patient ifrågasätter vanligen inte doktorns kompetens utan det 
räcker med dennes titel ’doktor’ (Potter, 1996: 132-134).

• Consensus and corroboration
Detta kan översättas med samtycke och bekräftelse. Att använda sig av dessa tekniker 
innebär att ansvaret för faktaskapandet delas av flera aktörer eller så kallade reliable  
witnesses, tillförlitliga vittnen, som agerar oberoende av varandra. Detta gör att 
uppmärksamheten dras från producenten och att fakta externaliseras till någonting där 
ute. Potter nämner i sammanhanget Robin Wooffitt´s studie där active voicing, 
citerande, beskrivs. Wooffitt upptäckte att människor använde sig av citat från andra 
för att styrka det som sägs och att andra samtycker om det påstådda (Potter, 1996: 150, 
158-159, 160-162, 175).

• Detail and narrative
Begreppet översätts enklast som detaljer och berättelser. Här handlar det om hur 
händelser eller sekvenser beskrivs ur en observatörs ögon för att visa det speciella 
eller märkvärdiga i något. Här kan berättaren välja ur vilket perspektiv berättelsen 
görs vilket kallas för focalization. Ett utav perspektiven är internal focalization. Med 
detta menas att det är möjligt att konstruera sin berättelse utifrån en individs 
synvinkel. Det här perspektivet ger också tillgång till individens tankar och känslor. 
Här kommer lyssnaren att kunna inta en iakttagares roll. Man kan även välja att inte 
berätta detaljerat vilket Potter kallar vaugeness och som handlar om hur ifrågasättande 
kan undkommas genom globala och vaga formuleringar (Potter, 1996: 162-169).
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• Ontological gerrymandering
Detta begrepp kan förklaras med att förvränga något till sin egen fördel. Det kan göras 
genom att välja ut vissa viktiga aspekter medan andra bortses från. Här ger Potter ett 
exempel som handlar om en händelse på Nord Irland. Under en demonstration 
misslyckas polisen med att arrestera upprorsmakarna och skydda egendom. När de 
sedan konfronteras med detta misslyckande väljer polisen att fokusera på det de gjorde 
istället för det de inte gjorde. Anledningen är att de vill skydda sina kollegor från 
skuldbeläggande (Potter, 1996: 183-187).

• Extrematization and minimization
Begreppen kan här översättas som att man maximerar eller minimerar något. Dessa 
används i försök att övertyga i en argumentation, anklaga eller försvara något. 
Extrematization kan användas genom att säga att man inte bara är övertygad utan helt 
övertygad eller att säga att det inte bara är allvarligt utan mycket allvarligt. Det är även 
möjligt att använda denna form för att göra extremfalls beskrivningar av händelser. 
Minimization kan användas för att dra uppmärksamheten ifrån något som man inte vill 
kännas vid. Exempelvis kan våldshandlingar minimeras i språket för att låta mindre 
allvarliga, som att säga en örfil i stället för ett knytnävsslag. Andra sätt att använda sig 
av dessa två verktyg kan vara att maximera eller minimera med hjälp av kvantitet 
(Potter, 1996: 187-194).

• Normalization and abnormalization
Dessa kan översättas som normalisering och abnormalisering. De gör det möjligt att 
hjälpa till att konstruera beskrivningar som normala eller onormala. För att något ska 
räknas som normalt måste en viss regelbundenhet förekomma. Potter använder sig av 
ett verktyg som Gail Jefferson utvecklat nämligen Three-part list för att urskilja denna 
regelbundenhet. Three-part lists används för att summera och att påvisa någonting 
generellt eller vanligt. Jefferson ger ett exempel på en sådan när en person hävdar att 
alla bra skådespelare dör ut. Sedan görs en uppräkning med tre skådespelare som dött. 
Abnormalization skapas genom att samtidigt som en beskrivning ges av något, så 
sticks repliker in som understryker det onormala eller bisarra. I Potters bok ges 
följande exempel: ”When asked casually to help in a friend´s garden, she went at it for 
hours, never stopping, barely looking up.” Här understryks det onormala med att säga 
att hon aldrig slutade och knappt tittade upp (Potter, 1996: 194-197). 

3.2 Urval
När vi bestämde oss för att göra en undersökning som behandlar begreppet personlig 
integritet visste vi egentligen inte så mycket om den. Vi hade dock vår definition om vad 
personlig integritet är nämligen att inte behöva utsättas för kränkande behandling. För att 
kunna se vad som fanns inom vårt tänkta forskningsområde och för att kunna öka våra 
kunskaper använde vi oss av Internet, läste olika slags litteratur och tidningsartiklar etcetera. 
Genom att använda en sökmotor (Google) på nätet kunde vi hitta både litteratur och 
hänvisningar till tidningsartiklar såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. På 
Högskolans bibliotek i Gävle sökte vi litteratur på Higgins, bibliotekets katalog för att även 
där kunna finna information inom området personlig integritet. Det här gjordes även för att vi 
skulle kunna begränsa våra frågeställningar. Därmed fick vi mer kunskap inom området men 
vi tror emellertid inte att detta påverkat vår tolkning på ett negativt sätt.
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Då metoden är en analys av texter skall enligt denna metod det empiriska materialet väljas 
utifrån vad forskaren anser vara relevant för studien (Sahlin, 1999:90). För att finna relevanta 
riksdagsprotokoll har vi valt att inhämta material ifrån riksdagens hemsida 
(www.riksdagen.se). Där gick vi in på dokument och kammarens protokoll och sökte på 
personlig integritet. Därefter valde vi år 2006/07 och 2007/08 för att täcka den utvalda 
tidsperioden. Vi fick 44 träffar under perioden. Det vi sedan gjorde var att först läsa igenom 
protokollen för att se att de var relevanta för vår studie. Vi upptäckte att vissa protokoll endast 
berörde frågan om personlig integritet utan närmare argumentation. Här kan vi ge som 
exempel huruvida drivmattor från skotrar skall märkas för identitetskoppling. Detta 
resulterade i att de valdes bort. Efter utsållningen återstod därmed åtta protokoll vilka lästes 
igenom ett antal gånger, en så kallad närläsning. Därefter valdes ett antal citat ut med hjälp av 
Potters begrepp som vi fann intressanta för vår studie. Vidare ordnades citaten utifrån de 
perspektiv som samtidigt kunde urskiljas. 

3.3 Validitet och reliabilitet
Att få en god validitet innebär att man mäter det som skall mätas (Bergström & Boréus, 2005: 
34). För att vi i denna studie skall kunna uppfylla detta behöver vi först använda en mätmetod 
som gör det möjligt att svara på våra frågeställningar (ibid.). På grund av det, ansåg vi att 
metoden diskursanalys med inriktningen diskurspsykologi och Potters analysverktyg skulle 
göra detta möjligt. Någonting annat som är viktigt i detta avseende och som kan öka 
möjligheten till en god validitet är den förkunskap som man har inom området (Bergström & 
Boréus, 2005: 35). Att ha en omfattande förkunskap bidrar till ett stort kunskapsförråd som 
gör det möjligt att täcka in flera aspekter. Men nackdelen är att kunskaperna kan göra att ens 
åsikter färgar tolkningen av materialet (F. Ahmadi, personlig kommunikation, 3 maj, 2008). 
Dock är den förförståelse vi har något som man hela tiden bär med sig vilket gör att vi 
konstant måste ha den i åtanke under vårt analysarbete. En annan åtgärd för att kunna stärka 
validiteten i studien är att exempel ges från det material som använts och att utförliga 
redovisningar görs för den tolkning som sammanbinder analytiska uttalanden och utmärkande 
textutdrag. Att det här görs ökar då möjligheten till att läsaren kan granska forskarens 
tolkningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 123). I vår resultat- och analysdel har vi valt 
att använda oss av många citat och förklaringar till varje citat med hjälp av Potters 
analysverktyg vilket görs för att öka genomskinligheten i undersökningen.

Reliabiliteten handlar om att undersökningen skall vara noggrann i alla de delar som studien 
genomgår vilket görs för att så långt som möjligt minska eventuella felkällor (Bergström & 
Boréus, 2005: 35). I vår uppsats försöker vi därmed att så långt som möjligt följa syftet med 
undersökningen, beskriva de begrepp vi ämnar använda för studien och förklara valet och 
tillvägagångssättet för det empiriska materialet.

3.4 Forskarens roll
Som forskare är det viktigt att vara medveten om sin egen roll. Diskursen finns inte därute 
som en färdig produkt utan den påverkas på olika sätt utifrån de ställningstaganden som görs 
under arbetet. Det gäller exempelvis urval av material, val av citat, hur vi uttrycker oss och så 
vidare. Vi är alltså med och skapar diskursen på ett eller annat sätt. Vi har vår förförståelse 
när vi studerar resonemang om personlig integritet vilket vi måste vara medvetna om. Som 
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forskare utger man sig därmed inte för att komma med den absoluta sanningen utan en möjlig 
tolkning av verkligheten.

3.5 Etiska överväganden
Då vi i vår uppsats inte har varit i kontakt med fysiska personer, varken via enkätstudier eller 
intervjuer, har vi heller inte behövt informera om de forskningsetiska principer som finns att 
tillgå i forskningsvetenskapliga sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). Vårt material består 
istället av riksdagsprotokoll som finns tillgängliga på Internet. Ett protokoll ses som en 
offentlig handling vilket gör att dokumentet är tillgängligt för allmänhetens beskådande.

4. Resultat och analys
I detta avsnitt har vi delat in resultatet i tre perspektiv vilka har valts ut eftersom de är de mest 
centrala perspektiven som framträtt. Dessa är yttre hot, trygghet för medborgarna och 
människosyn. Med hjälp av Potters begrepp, vilka förklarades i metod - och teoriavsnittet 
skall vi analysera på vilka sätt partiledamöterna kan framställa argument för att vinna gehör 
för sina uttalanden i den politiska diskursen.

4.1 Yttre hot
I de riksdagsprotokoll som analyserats framkommer att det är viktigt att vårt land skall kunna 
försvara sig emot eventuella utländska hot. För att kunna möta dessa hot finns det en 
diskussion kring Försvarets radioanstalt (FRA) och om den skall kunna få tillgång till en 
utökad signalspaning. I och med denna diskussion uppkommer också frågan om huruvida den 
personliga integriteten kan skyddas från kränkning. De nedan utvalda citaten kommer alla 
från protokollet (2006/07:125) som behandlar en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 
då vi anser att denna på ett tydligt sätt visar hur alliansen och oppositionen resonerar kring 
personlig integritet kontra yttre hot. Med Potters analysverktyg går det att se hur de olika 
partierna försöker framställa sina utsagor på ett för dem fördelaktigt sätt. I det första citatet 
går att se att en av de moderata ledamöterna försöker minimera allvaret i att individer kommer 
att bevakas: 

/…/ Förslaget handlar inte om avlyssning och brottsbekämpning. Det handlar om vår 
rätt och skyldighet att försvara Sverige, svenska intressen och svensk trupp 
utomlands. Det handlar inte om att bevaka en massa svenskar. Det handlar om att få 
information om utländska företeelser som kan innebära ett hot mot Sverige som 
nation. /…/ (Anf. 103 Karin Enström (m): 2006/07:125)

Att minimera något på detta vis är enligt Potters begrepp om minimization (Potter,1996: 
187-194) ett sätt att dra uppmärksamheten ifrån någonting som man inte vill kännas vid. Detta 
kan ses genom att trycka på att det behövs ett försvar för Sverige. Det finns ett yttre hot som 
är en realitet och att vi har rätt att skydda oss. Här understryks också att det inte handlar om 
en ”massa svenskar” som ska kontrolleras. Vikten läggs vid att det är information om andra 
länders ageranden och politikern minimerar att det skulle handla om att individers personliga 
integritet skulle påverkas. Att svenska folket inte behöver känna anledning till oro betonas 
också i nästa citat där försvarsministern säger att det råder förvirring i debatten och att: 

/…/ Jag vill därför än en gång understryka att försvarsunderrättelseverksamheten 
inte handlar om övervakning. Den handlar inte om att jaga individer, utan den 
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handlar om att kartlägga utländska förhållanden och yttre företeelser som kan 
utvecklas till hot mot vårt land och mot svenska intressen. /…/ (Anf. 132 
Försvarsminister Mikael Odenberg (m): 2006/07: 125)

Här understryker han att det inte handlar om övervakning utan om kartläggning. Valet av 
ordet kartläggning kan med Potters begrepp om ontological gerrymandering (Potter, 1996: 
183-187), vilket betyder att man vrider något till sin egen fördel, tolkas som att det blir 
mindre hotfullt. På det här sättet väljer försvarsministern genom sitt ordval att bortse från det 
faktum att individer i slutänden kommer att övervakas. Han fokuserar här på det yttre hotet 
oberoende av individen. Genom att säga ”kartlägga utländska förhållanden” och ”yttre 
företeelser” drar han uppmärksamheten från själva individen bakom och förvränger därmed 
sitt uttalande till sin egen fördel. Samtidigt går att utläsa ett vagt och globalt sätt att uttrycka 
sig på vilket kan hänföras till det Potter kallar för vaugeness (Potter, 1996: 166-169). Den 
moderata ledamoten använder sig av ord som ”företeelser” och ”utländska förhållanden” 
vilket inte säger klart och tydligt vad det handlar om. Det här kan kopplas till det Haikola & 
Jonsson (2007) menar, nämligen att det finns en hotbild som inte tydligt definieras. Vidare 
talar försvarsministern om att det är övervakning som går per automatik, det är alltså ingen 
fysisk person som väljer ut vad som ska avlyssnas och inte. Det är dessutom en ”avtappning” 
som går genom flera steg vilket ska minska godtycket och öka säkerheten:

/…/ Än mindre handlar denna verksamhet om att det sitter långa rader av män i 
slokhatt med hörlurar på huvudet och avlyssnar medborgarnas e-post och 
telefontrafik. Detta handlar om en automatisk avtappning av en mycket liten del av 
den trafik som passerar våra gränser, trafik som sedan ska dechiffreras, översättas 
och läggas till grund för underrättelserapport. Det är ingen verksamhet där man blir 
uppfångad därför att man skriver bomb, al-Qaida eller terrorist i sitt e-
postmeddelande, utan det är en oerhört sofistikerad verksamhet som inte riskerar att 
drabba någon i denna kammare och knappast heller någon svensk medborgare med 
hederliga avsikter. /…/ (Anf. 132 Försvarsminister Mikael Odenberg (m): 2006/07: 
125)

Här går det utifrån minimization (Potter, 1996: 187-194), som betyder att dra 
uppmärksamheten ifrån något, se att försvarsministern minimerar uttalandet genom att 
ironisera över hur föreställningen ser ut om övervakning och avlyssning. Detta genom att säga 
”långa rader av män i slokhatt med hörlurar”. Genom att göra på detta sätt tar han udden av 
det allvarliga, nämligen att det är individer som övervakas och i slutänden riskerar att kränkas. 
Vidare tar han upp de sökord som kan komma att intressera. Han säger att det inte gäller ord 
som ”bomb, al- Qaida eller terrorist”. Här använder han ord som visar på föreställningen om 
de hot som finns och inte ens detta menar han är något som kommer att väcka deras intresse. 
Försvarsministern vill därmed minimera människors rädsla att övervakas godtyckligt vilket 
understryks av att han säger att det är en ”oerhört sofistikerad verksamhet”. Att de som sköter 
inhämtningen inte är dessa män i slokhatt bekräftas av nästa moderata ledamot som säger att 
det handlar om vanliga människor som talaren själv: 

/…/ Inhämtning behöver inte vara i form av män med slokhatt och inte heller i form 
av en databurk, utan den kan se ut så här, som jag. Efter att i tio år ha arbetat med 
signalspaning på Försvarets radioanstalt bör jag med fog kunna säga att jag vet vad 
jag pratar om. Jag har dessutom arbetat med både Säkerhetspolisen och Must, den 
militära underrättelsetjänsten, som uppdragsgivare. /…/ (Anf. 141 Annicka Engblom 
(m): 2006/07: 125)
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En möjlig tolkning till ovanstående citat kan göras med begreppet category entitlement 
(Potter, 1996: 132-134) vilket betyder att man hänvisar till sin titel för att skapa trovärdighet i 
sina argumentationer. I det här fallet hänvisar hon till sin erfarenhet och samtidigt visar hon 
upp sig själv som ett levande exempel vilket då blir övertygande. Att samtidigt hänvisa till 
andra category entitlements (ibid.) som Säpo och Must gör att hennes trovärdighet ökar 
ytterligare. Dessa instanser ifrågasätts inte vad det gäller kunskap på sitt område utan ses som 
självklara vilket är vad Potter menar med category entitlement (ibid.). Vidare berättar denna 
moderata ledamot att:

/…/ Det är ju inte för FRA vi ska känna rädsla. Tvärtom – Försvarets radioanstalt 
har inrättats för att vi ska känna oss tryggare i en otrygg värld. Vi har hittills varit 
förskonade från terrordåd i vårt land, och jag önskar givetvis av hela mitt hjärta att 
det så ska förbli. Men vi vet att terrornätverk har verksamhet i Sverige, och med den 
internationellt erkända underrättelseverksamhet vi har i vårt land kan vi i samarbete 
med andra länder förhindra ett nytt elfte september, Madrid eller London. /…/ (Anf. 
141 Annicka Engblom (m): 2006/07: 125)

För att dra uppmärksamheten ifrån något som man inte vill skall uppmärksammas går det att 
analysera ovanstående citat med hjälp av Potters begrepp om minimization (Potter, 1996: 
187-194). Det är möjligt att normalisera ett handlande och rättfärdiga det genom att ställa den 
trygga världen gentemot den otrygga. Här minimerar hon med hjälp av att trycka på att vi 
hittills varit förskonade mot terroristangrepp. På det här sättet rättfärdigas övervakning och 
förminskar det eventuella obehag en individ kan få av FRA:s utökade möjligheter till 
övervakning. Vidare går det med begreppet three-part list (Potter, 1996: 194-197), som 
innebär att påvisa någonting generellt eller vanligt, se att hon använder sig av en uppräkning 
av elfte september, Madrid och London. Ställt mot denna uppräkning är det med three-part  
list möjligt att få det som något normalt att vidta åtgärder för att undvika terrordåd av den 
sorten. En uppräkning av det här slaget uppfattas av människor som att listan kan göras längre 
vilket medför att den som talar kan påskina att många fler exempel finns, vilket ökar tyngden 
i resonemanget. Ledamoten nämner vidare i sitt anförande att FRA:s personal innehar en ”hög 
kompetens” och tar tystnadsplikten på ”största allvar”. Utifrån extrematization (Potter, 1996: 
187-188) som handlar om att maximera ett uttalande kan man se att det kan vara ett sätt att 
försvara och rättfärdiga FRA:s personal. Ledamoten använder ord som ”hög” och ”största” 
vilket stärker påståendet. Hon säger vidare att:

/…/ Det ligger väl ändå i sakens natur inom underrättelseverksamheten att 
personalen hanterar känslig information av mindre eller större dignitet och 
omfattning. Det kan röra sig om olika företeelser och även enskilda personer. Märk 
väl – det handlar hela tiden för FRA:s del om utländska förhållanden. /…/ (Anf. 141 
Annicka Engblom (m): 2006/07: 125)

Här framkommer att det kan röra sig om enskilda individer men i nästa mening säger hon att 
det handlar om ”utländska förhållanden”, det handlar således inte om ’vanliga svenskar’, 
vilket med minimization (Potter, 1996: 187-194) kan tolkas som att det är ett sätt att minimera 
sitt uttalande. I det anförande som följer svarar en medlem från vänsterpartiet att: 

/…/ Ja, jag är helt övertygad om att min moster Rut i Strömstad, min moster Siv i 
Luleå eller min mamma i Upplands-Väsby inte kommer att avlyssnas eller få sin e-
post kontrollerad av svenska staten eller Försvarets radioanstalt. /…/ (Anf. 142 
Gunilla Wahlén (v): 2006/07:125)
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I det här citatet är det möjligt att med Potters begrepp three-part list (Potter, 1996: 194-197) 
se att frågan om yttre hot tas ner på individnivå. Detta görs genom uppräkningen av de tre 
släktingarna för att påvisa att det är någonting vanligt. Med hjälp av denna uppräkning av 
hennes släktingar, vilket är att betrakta som familjärt, kommer frågan istället att handla om 
den enskilda människan. Det blir möjligt att ge extra tyngd till uttalandet. Att berätta på ett så 
detaljerat vis för att visa på det märkvärdiga kan med Potters begrepp om detail and narrative 
(Potter, 1996: 162-165) ses som ett sätt att skapa fakta för sina argument. Genom att namnge 
dem och berätta var de bor blir uttalandet mer levande. Hon fortsätter sedan att berätta 
detaljerat om den tid i Sverige då åsiktsregistrering och hemlig spaningsverksamhet förekom. 
Hos vänsterpartiet framställs därmed en annan uppfattning om vem som kommer att avlyssnas 
och ledamoten säger följande: 

/…/ Deras telefoner kanske avlyssnades på 70-talet, på den tiden då hela familjen 
delade på samma telefonlinje, eftersom några av mina bröder och kusiner var med i 
demonstrationer mot Vietnamkriget och samlade in pengar till FNL. Vad vet jag? 
Det är ju så hemligt. IB-affären och andra avslöjanden visade på hur 
åsiktsregistrering och hemlig spaningsverksamhet faktiskt påverkade på den tiden. 
FRA är inte intresserad av vanliga svenskar. De och vi kommer inte att trilla in i 
FRA:s boxar. FRA kommer att via sökbegrepp fånga in ”ovanliga svenskar” och 
andra människor som bor i andra länder som mejlar över landets gränser och kanske 
därmed utgör ett yttre hot. Tillstånd måste finnas för inriktningen men inte för 
sökorden. Jag vet att utskottet nu önskar att det även ska finnas i sökorden, men i 
propositionen är det inriktningen. Sökorden är hemliga. Men det är ju sökorden som 
faktiskt avgör vad som sållas ut och hamnar under FRA:s lupp. /…/ (Anf. 142 
Gunilla Wahlén (v): 2006/07:125)

Det finns enligt henne inte något som säger att det inte skulle kunna hända igen. Genom att 
berätta detaljerat får hennes uttalande betydelse för det hon säger om att ”sökorden är 
hemliga” vilket understöds av berättandet av vårt lands historia. Detta kan hänföras till det 
Potter säger om detail and narrative (Potter, 1996: 162-165). I föregående uttalande av 
partimedlemmen från moderaterna framgick det att det inte var vanliga svenskar som skulle 
övervakas. Här vänder sig ledamoten mot detta då hon ifrågasätter hur man ska hitta dessa 
”ovanliga svenskar” då sökorden är hemliga. 

4.2 Trygghet för medborgarna
Med trygghet menas här att individen skall kunna känna sig säker i sin vardag så tillvida att 
man inte utsätts för brott eller kränkande behandling av andra medborgare och staten. Rädslan 
att utsättas för brott är hos vissa grupper uttalad. I det svenska samhället har riksdagen 
bestämt att vissa grupper som är särskilt sårbara, bland annat kvinnor och barn, skall beaktas 
när det gäller detta. Citaten nedan behandlar bland annat frågor om processrättsliga frågor, 
våldsbrott och brottsoffer. I det första citatet av statsminister Fredrik Reinfeldt kan utläsas att 
det finns många medborgare som stödjer en existerande offentlig övervakning. Det här kan 
kopplas till den undersökning som Berglund & Sjödin (2004) gjorde. I den undersökningen 
visade det sig att respondenterna i allmänhet var positivt inställda till övervakning då de med 
den upplevde trygghet. Medborgarna är enligt statsministern beredda att göra avkall på 
integriteten för att känna trygghet i vardagen.

/…/ Jag har själv fört diskussioner med dem som lever i närheten av de torg runt om 
i Sverige som numera är kamerabevakade. Jag har noterat att detta ofta har starkt 
folkligt stöd. Det finns alltså en sådan djup oro hos delar av svenska folket att de 
accepterar inskränkningar av den personliga integriteten i hopp om att med denna 
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typ av hjälpmedel få en tryggare tillvaro. /…/ (Anf. 41 Statsminister Fredrik 
Reinfeldt (m):2006/07:84)

Detta uttalande går med Potters begrepp om consensus and corroboration (Potter, 1996: 
158-160), vilket betyder att ansvaret för faktaskapandet delas av flera aktörer, tolka som att 
statsministern försöker vinna gehör genom att hänvisa till det starka folkliga stödet för 
bevakning med kameror. Därmed försöker han i sin argumentation få ett samtycke av reliable  
witnesses (ibid.) som betyder att stöd fås från trovärdiga individer. Vidare talar han om att 
medborgarna önskar denna vardagstrygghet som de tror kamerorna kan ge dem. Då han själv 
mött människor som är villiga att ha en kameraövervakning i hopp om ökad trygghet, vilar 
hans argumentation på de reliable witnesses (ibid.) som delar av det svenska folket utgör. Här 
är det även möjligt att med begreppet extrematization (Potter, 1996: 187-188) se att han säger 
”en sådan djup oro” för att ge mer tyngd till sitt uttalande. Här skulle han kunna sagt att det 
finns en oro hos det svenska folket men uttalandet förstärks då han säger ”en sådan djup oro”. 
Därefter fortsätter statsministern att säga:

/…/ Det finns en baksida med att alltid ropa på personlig integritet. Vi kan nämligen 
inte låta brottslighet i alla dess former breda ut sig och säga att vi inte kan göra 
något åt det eftersom det skulle hota den personliga integriteten. I sig själv hotar 
också brottslighetens utbredning den personliga integriteten. Det gör att vi ibland 
tillåter en del åtgärder för att komma åt denna brottslighet. /…/ (Anf. 41 
Statsminister Fredrik Reinfeldt (m):2006/07:84)

Efter att han har hänvisat till detta stöd har han möjlighet att tala om att den personliga 
integriteten till viss del kan få stå tillbaka därför att det finns andra aspekter att ta hänsyn till. 
Här nämns att det är en ännu större kränkning att utsättas för ett brott. Att statsministern 
uttalar sig så kan med begreppet normalization (Potter, 1996: 194-197) ses som ett sätt att 
normalisera en handling eller ett agerande. I det här fallet är det kamerabevakningen som 
normaliseras. 

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till när det gäller tryggheten för individen är att 
lagstiftningen skall skydda de gemensamma värderingarna och säkerheten som skall 
upprätthållas av rättsväsendet. För att följa med i samhällsutvecklingen behöver riksdagen se 
över de lagar och förordningar som existerar då medborgarnas tilltro till rättsväsendet annars 
kan svikta. I citatet nedan diskuteras detta i ett betänkande gällande processrättsliga frågor 
(2006/07:88) där en partimedlem i kristdemokraterna säger följande:

/…/ Det betänkande som vi nu försöker diskutera hänför sig till sådana frågor som 
ligger inom ramen för processrätten. Det gäller tvångsmedel, målsägande, vittnen, 
åtal, rättshjälp och så vidare. Jag kan avslöja att detta är frågor som jag i min 
advokatverksamhet har arbetat med i decennium efter decennium. Frågan har, som 
någon tidigare har sagt, bäring på rättssäkerhetsfrågor och tilltron till det fungerande 
rättssamhället. Jag har sett frågeställningarna i 30 år – i praktiken. Det är möjligen 
en fördel, så att man inte bara pratar om hur det ska fungera i teorin. De här frågorna 
är mycket viktiga för rättssamhället. /…/Jag sade i ett annat sammanhang – och det 
har inte ändrats på de här veckorna – att ca 16 procent av de brott som begicks år 
2005 blev uppklarade. Det innebär alltså att 84 procent inte är uppklarade. Det ger 
människor en stark otrygghet. /…/ (Anf. 28 Peter Althin (kd): 2006/07:88)

Här går att se det som Potter kallar för category entitlement (Potter, 1996: 132-134) det vill 
säga att hänvisa till sin väldiga kunskap. Ledamoten säger att han arbetat med frågorna i 
decennium efter decennium samt i en mening senare konstaterar att han arbetat med dessa 
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frågor i 30 år i praktiken. Genom att hänvisa till sin gedigna erfarenhet och sin titel, advokat, 
försöker han undkomma ett eventuellt ifrågasättande. Vidare nämns att det finns en risk att 
medborgarna känner otrygghet eftersom en så hög andel av brotten inte uppklaras. Här går 
utifrån begreppet ontological gerrymandering (Potter, 1996: 183-187) att tolka det som att 
han vrider siffrorna till sin egen fördel när han inte skiljer på uppklarning av brott och 
personuppklarning. Personuppklarning innebär således att det är möjligt att binda en person 
till brottet. Att undvika att skilja dem åt görs här för att kunna få uppmärksamhet för sitt 
yrkande. Det finns därför anledning att se över lagstiftningen för att öka medborgarnas 
trygghet. Haikola & Jonsson (2007) nämner att de kunde urskilja två roller, en 
brottsbekämpande och en lagstiftande. Med ovanstående citat tydliggörs att dessa roller inte 
går att särskilja då ledamoten talar om både lagstiftning och brottsbekämpning. Att det är 
relevant med trygghet ses även i protokollet som rör lagen om allmän kameraövervakning 
(protokoll 2006/07:132). Här säger den socialdemokratiske ledamoten följande:

/…/ Den politiska majoriteten i Malmö, polisen i Malmö och många Malmöbor med 
mig menar att lagen och hanteringen av ansökningar om kameraövervakning är 
omodern och i otakt med teknikutvecklingen. Bakgrunden till interpellationen är att 
länsrätten för en tid sedan upphävde det tillstånd Malmö stad fått av länsstyrelsen att 
kameraövervaka det så kallade stråket i Malmö. Det går från Centralen genom 
staden ned till Möllevångstorget. Länsrätten menade att de enskildas behov av 
personlig integritet vägde tyngre än trygghetsaspekterna. /…/ Stråket utgör 1 procent 
av Malmös yta. År 2003–2005 skedde på denna yta 36 procent av alla fickstölder 
och väskryckningar, 37 procent av alla olaga hot och 24 procent av alla våldtäkter 
och våldtäktsförsök. Alla dessa enskilda brott är i sig kränkningar av människors 
personliga integritet. /…/ (Anf. 2 Luciano Astudillo (s):2006/07:132)

Det här anförandet kan med consensus and corroboration (Potter, 1996: 158-160), vilket 
innebär att få samförstånd från andra aktörer, tolkas som att han har medhåll från pålitliga 
vittnen det vill säga reliable witnesses (ibid.) i det här fallet politiker, polis och övriga 
Malmöbor. Den socialdemokratiska ledamoten nämner dessutom tre grupper som anser detta 
vilket med three-part list (Potter, 1996: 194-197) kan tolkas som att uppräkningen skapar en 
regelbundenhet att stödet finns hos många. Det ger även som tidigare nämnts en illusion av att 
listan kan göras längre för att öka trovärdigheten. Det här citatet kan jämföras med den 
undersökning som gjordes av SCB (SOU, 2007: 22, del 1:77, 78) där det framgår att 
respondenterna är mycket positiva till kameraövervakning då det gällde att öka tryggheten för 
individen. Han fortsätter med att berätta om stråket i Malmö. Med begreppet detail and 
narrative (Potter, 1996: 162-165), som syftar till att beskriva det speciella i någonting, går det 
att tolka citatet som att han i sin berättelse också ger en detaljerad bild av hur brottsligheten 
ser ut där. Detta för att kunna konstruera sitt uttalande som någonting faktiskt. Sedan är det 
även möjligt att tolka citatet med hjälp av begreppet extrematization (Potter, 1996: 187-188). 
Med siffrornas hjälp ger ledamoten en extrem bild av den brottslighet som förekommer där. 
Man kan få uppfattningen att på denna lilla del, 1 procent av Malmös yta, begås en mycket 
hög andel av brottsligheten. Genom att särskilja brottstyperna ger han även sken av att det kan 
vara skilda tillfällen men möjligheten finns att ett tillfälle kan rymma flera brottsrubriceringar. 
I och med det förvränger han beskrivningen till sin egen fördel vilket som tidigare omnämnts 
ontological gerrymandering (Potter, 1996: 183-187). Vidare nämner samma ledamot:

/…/ Sedan i mars är det tillåtet för bostadsrättsföreningar att sätta upp 
kameraövervakning i tvättstugorna. Det är alltså redan tillåtet för 
bostadsrättsföreningar att i realtid studera när boende sorterar sin tvätt. Däremot får i 
det här fallet inte polisen i Malmö under mycket kontrollerade former begära ut 
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bilder när ett allvarligt brott har begåtts. Jag tycker att det är en inkonsekvens i 
resonemanget om den personliga integriteten. /…/ (Anf. 4 Luciano Astudillo (s): 
2006/07:132)

Här beskriver han situationen där bostadsrättsföreningar har möjlighet att använda tekniken 
men inte polisen vilket med begreppet extrematization (Potter, 1996: 187-188) kan tolkas som 
att det blir en extrem beskrivning, alltså oreda i en tvättstuga ställs mot brottsbekämpning. 
Vidare går det även att tolka resonemanget med begreppet abnormalization (Potter, 1996: 
194-197) som betyder att det är möjligt att konstruera beskrivningar som onormala. Här 
försöker han övertyga om det absurda i den godtyckliga regleringen. Följande anförande 
behandlar frågan om registrering av flygpassagerardata inom EU (protokoll 2007/08:27). Här 
säger justitieministern följande angående rätten till privatliv:

/…/ Rätten till privatliv är inte en absolut rättighet. Intrång i privatlivet får man göra, 
men det får endast ske om åtgärden har stöd i lag och är nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle för att uppfylla vissa legitima mål. Åtgärden måste även stå i 
rimlig proportion till det mål som eftersträvas. Det krävs dessutom att lagen är 
tillräckligt tydlig för att dess adressater ska kunna rätta sig efter den och att den är 
förutsägbar. I det sammanhanget står det klart att inte minst de föreslagna 
lagringstiderna, men även avgränsningen av ändamålen och informationstyperna, 
kommer att behöva analyseras ingående. /…/ (Anf. 48 Justitieminister Beatrice Ask 
(m):2007/08:27)

Med three-part-list (Potter, 1996: 194-197), som betyder att skapa en regelbundenhet i det 
som sägs, är det möjligt att utläsa tre kriterier som skall ligga till grund för åtgärderna. Dessa 
kriterier är att det skall ha rimliga proportioner, det skall finnas en tydlighet i lagen och en 
förutsägbarhet för individen. Denna uppräkning visar på att det är tänkbart att få göra intrång i 
den personliga integriteten i syfte att skydda medborgarna. Det blir någonting fullt normalt 
och acceptabelt att göra intrång om de nämnda kriterierna uppfylls. Det går här att utläsa ett 
motsatsförhållande mellan brottsprevention och integritet där brottspreventionen har 
företräde. Detta beskrivs också i Haikola & Jonssons (2007) studie. Vidare går det även i 
nästa citat att utläsa en regelbundenhet med begreppet three-part-list (ibid.). Denna 
argumentation handlar om hemlig rumsavlyssning (protokoll 2007/08:24) och där den 
folkpartistiska ledamoten säger: 

/…/ Ytterligare en begränsning är att hemlig rumsavlyssning endast får ske om det 
misstänkta brottet har straffet fängelse i minst fyra år. Som exempel på sådana brott 
kan jag nämna terroristbrott, mord och dråp. /…/ (Anf. 32 Cecilia Wigström i 
Göteborg (fp):2007/08:24)

Att räkna upp dessa tre exempel som legitimitet för rumsavlyssning får åtgärden att framstå 
som godtagbar i jämförelse med de brott som räknas upp. I och med uppräkningen och 
användandet av just dessa brott är det möjligt att påvisa att uttalandet är någonting som är 
allmängiltigt och därmed blir begränsningen acceptabel. Det går också se att en eventuell 
kränkning av en individ som avlyssnas framträder i samma anförande. Här säger hon:

/…/ En viktig del i den vanliga människans integritetsskydd är att personer som har 
utsatts för buggning ska underrättas om detta. Det blir nu infört genom den 
proposition som alliansregeringen har lagt fram. Det innebär också att människor 
som har utsatts för andra hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, och 
som tidigare varit ovetande om detta nu får en möjlighet att i efterhand få vetskap 
om detta. Det är en betydande rättssäkerhetsgaranti som vi nu inför. /…/ Den som 

20



Högskolan i Gävle
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi
Sociologi: C – uppsats, VT 2008
Ylwa Eriksson & Kristina Östlund 

har att frukta den nya lagstiftningen är den organiserade brottsligheten. /…/ (Anf. 32 
Cecilia Wigström i Göteborg (fp):2007/08:24)

Här är det med begreppet minimization (Potter, 1996: 187-194) möjligt att se att hon 
förminskar ingreppet genom att säga att det är möjligt för individer att senare få vetskap om 
att de avlyssnats. På så sätt kan rumsavlyssningen rättfärdigas då det finns överordnade mål 
att uppfylla, nämligen att skydda ett eventuellt brottsoffer. I ett senare anförande säger den 
vänsterpartistiska ledamot som inte håller med att:

/…/ Vi vet alla att den finns, och den riktigt organiserade brottsligheten har redan 
förberett sig på att undkomma buggning. Det kommer också att följa med till 
Sverige. Det blir framför allt de oskyldiga, de som inte är skickliga nog, som 
kommer att vara de som avlyssnas. /…/ (Anf. 37 Alice Åström (v) 
replik:2007/08:24)

Vidare går det att med begreppet extrematization (Potter, 1996: 187-188) tolka citatet som att 
hon får den hemliga rumsavlyssningen att framstå som någonting extremt. De som skall 
avlyssnas vet redan hur detta skall undvikas och de som inte har kunskap på området är de 
som kommer att avlyssnas. Avlyssningen kommer följaktligen inte att ha den önskade 
effekten. När ledamöterna talar om effektiviteten av avlyssningen går det att använda statistik 
till sin egen fördel vilket kan hänföras till begreppet ontological gerrymandering (Potter, 
1996: 183-187). Exempel som visar detta är när Alice Åström (v) säger att effektiviteten av 
telefonavlyssning är ungefär 40 procent och där ungefär 60 procent inte har någon betydelse 
alls för förundersökningen (Anf. 39, 2007/08: 24). Därefter svarar Cecilia Wigström (fp) att:

/…/ När det gäller telefonavlyssningen är den siffra som jag har i minnet att snarare 
50 procent av fallen leder till resultat i brottsundersökningar. Det är en ganska god 
siffra att 50 procent av telefonavlyssningarna leder till att människor kan fällas för 
allvarlig brottslighet. Dessutom är tusen fall på en befolkning av nio miljoner inte så 
stort. /…/ (Anf. 40 Cecilia Wigström Göteborg (fp) replik: 2007/08:24)

Uttalandet går att tolka som att hon använder sig av en annan siffra för att hon vill visa på 
nödvändigheten av hemlig telefonavlyssning i kampen mot brottsligheten. Det är därmed ett 
annat sätt att framställa något till sin egen fördel. Vidare kan citatet tolkas med hjälp av 
minimization (Potter, 1996: 187-194) där det går att se att problemet görs mindre. I samma 
debatt påpekar justitieministern att varken miljöpartiet (mp) eller vänsterpartiet (v) vill 
godkänna de verktyg som förslagen är riktade mot. För att understryka det hon anser vara det 
onormala i deras ställningstagande berättar hon först att mp och v anser att verktygen varken 
behövs eller är särskilt effektiva. Sedan vill hon betona att det är en onormal åsikt och säger 
”Vilken värld lever ni i?” följt av en uppräkning av uppmärksammade brott och säger 
slutligen ”Jag kan göra listan mycket längre.” (Anf. 54, 2007/08:24) När justitieministern 
uttalar sig på det här sättet kan det kopplas till abnormalization (Potter, 1996: 194-197). Det 
vill säga, hon gör en beskrivning av mp och v:s resonemang som något ologiskt. 

I en debatt som behandlar våldsbrott och brottsoffer (protokoll 2006/07:108) gör en moderat 
partiledamot en målande beskrivning av en händelse. Här är det möjligt att tolka citatet med 
begreppet detail and narrative (Potter, 1996: 162-165) vilket betyder detaljerade 
beskrivningar. Följande sägs i anförandet:

/…/ Minnet av hans knytnävar stör sömnen. Sara stiger upp och ser fotspår utanför 
fönstret. Han har varit här igen. Detta är berättelsen om Sara. Hon ser hur hennes 
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barn varje dag går en extra runda runt bilen och letar efter spår. Är däcken 
uppskurna? Är lacken repad? Lika naturligt som att borsta tänderna. Sara lever i 
ständig skräck. Hennes ex-pojkvän hotar med att han ska trakassera Sara så länge 
han lever. Sara tänker: Så länge jag lever. Sara tog steget och lämnade när hennes 
dotter trodde att han skulle döda henne. Efter att ha avtjänat en månads straff med 
fotboja verkar han vara tillbaka. Hur det ska sluta vet hon inte. I sina mörkaste 
stunder tänker hon att hon ska ta tillbaka honom. ”Då vet jag åtminstone var han är.” 
Tack och lov har hon inte gjort det. Anledningen till att jag berättar om Sara är att vi 
i debatten lätt glömmer bort att bakom varje siffra i statistiken finns en kvinna, ett 
barn av kött och blod, kvinnor och barn som har tusen namn och tusen ansikten och 
som bor var som helst i landet, med mycket olika bakgrund.”Kvinnor ska kunna leva 
i frihet från rädsla att utsättas för våld och brott. Att bekämpa hedersrelaterat våld 
och ge stöd åt dem som utsätts ska vara högprioriterat. Kunskaperna hos polis och 
andra myndigheter måste öka så att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade kvinnor 
ska skyddas och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En handlingsplan för 
att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.” Detta, fru talman, är ett citat 
från statsminister Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring den 6 oktober 2006. /…/ 
(Anf. 84 Helena Bouveng (m): 2006/07:108)

Citat visar det absurda i det som har blivit någonting vardagligt. Då denna målande 
beskrivning ges framstår kvinnan och barnen som extra skyddsvärda. Vid skapandet av en 
narrativ kan man som berättare, i detta fall politikern, välja ur vilket perspektiv berättelsen 
görs vilket enligt Potter kallas för focalization (Potter, 1996: 163-165). Som nämndes i 
metod- och teoridelen är internal focalization (ibid.) ett sätt att konstruera sin berättelse 
utifrån en individs synvinkel. Här väljer politikern att alienera sig med Sara och barnen vilket 
ger ett övertag gentemot den andra karaktären i berättelsen som i det här fallet är mannen. 
Detta gör att lyssnaren blir benägen att se på händelsen ur Saras perspektiv. Genom den 
levande och detaljrika beskrivningen är det möjligt att få berättelsen att framstå som fakta. I 
detta utdrag kan man också se att för att ge extra tyngd åt sin argumentation använder 
ledamoten sig av ett uttalande av Fredrik Reinfeldt. Att använda sig av uttalanden från andra 
kan med active voicing (Potter, 1996: 160-162) tolkas som ett sätt att visa att andra har 
samma åsikt om det som påstås. Just i detta uttalande kommer stödet från en partikamrat men 
det kan också komma från andra utomstående. I anförandet nedan hämtar en politiker från 
miljöpartiet stöd från utomstående. Här handlar det om den anpassade 
försvarsunderrättelseverksamheten (protokoll 2006/07: 125). Han definierar det som att 
frågan handlar om:

/…/ [att om] vi vill ha en stat med obegränsad rätt och möjlighet att övervaka och 
avlyssna allt som vi gör./…/ Jag vill återge vad Advokatsamfundets 
generalsekreterare Ann Ramberg säger: Jag vill understryka att det här är mer 
omfattande än vad man tillåter i George Bushs USA. Där har man infört en 
skyldighet att gå till domstol när man ska ägna sig åt signalspaning. Det är dock 
något som den borgerliga regeringen och försvarsminister Mikael Odenberg tar 
ganska lätt på. Jag vill också när jag ändå är i gång återge vad Oscar Swartz – 
skribent, IT-veteran och författare säger. Han säger nämligen att det tekniska system 
som regeringen vill installera – alltså en statlig superdator – hanterat av Försvarets 
radioanstalt, FRA, de facto kommer att avlyssna hela svenska folket.(Anf. 102 Peter 
Rådberg /…/ (mp): 2006/07:125)

Här kan skönjas att ledamoten från miljöpartiet är orolig för att den personliga integriteten ska 
kränkas och att tryggheten för individen försvinner. Genom att använda sig av två titlar och 
två citat kan en möjlig tolkning enligt category entitlement (Potter, 1996: 132-134) och active  
voicing (Potter, 1996: 160-162) vara att han skapar ett starkare stöd för sitt resonemang. Här 

22



Högskolan i Gävle
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi
Sociologi: C – uppsats, VT 2008
Ylwa Eriksson & Kristina Östlund 

använder han sig av Advokatsamfundets generalsekreterare och en skribent, IT-veteran och 
författare som category entitlements (Potter, 1996: 132-134) vilket inte så lätt ifrågasätts. 
Vem som helst blir inte generalsekreterare för Advokatsamfundet och att säga att någon är 
veteran antyder en gedigen kunskap. Det citat från generalsekreteraren som används som en 
bekräftelse för miljöpartistens ståndpunkt används senare för att underminera 
försvarsministern då han säger att försvarsministern tar ganska lätt på frågan. Slutligen 
används IT-veteranen för att ytterligare stärka påståendet. 

4.3 Människosyn
När man i riksdagens protokoll talar om personlig integritet går det även att urskilja vilken 
syn de har på människan. Problemet är att frågan om att skydda individen eller att arbeta 
brottspreventivt inte går ihop. Risken är alltid att någon kommer i kläm. I protokollen som 
bland annat handlar om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (protokoll 2007/08: 56) och 
lagen om hemlig rumsavlyssning kan detta urskiljas (protokoll 2007/08: 24). Här framträder 
en bild där ledamöterna anser att anonymitet är en rättighet ute i offentligheten samtidigt som 
den kan begränsas. Ur debatten som förts om registrering av flygpassagerardata inom EU 
(protokoll 2007/08: 27) kan bland annat nedanstående citat visa en aspekt av människosynen: 

/…/ Om man förenklar det mycket så vore det oerhört mycket lättare om vi satte ett 
litet chips i nacken på alla barn som föds världen över. Sedan skulle vi kunna följa 
dem och kartlägga dem. Då skulle vi kunna klara upp i stort sett alla brott. Men 
frågan är: Är det ett samhälle vi vill ha? Den gränsen måste man ständigt dra, även 
om det är en jobbig och obehaglig fråga att ställa sig. Om man kan förhindra ett 
terroristdåd – ska man då göra allt? /…/ (Anf. 53 Alice Åström (v):2007/08:27) 

Genom att göra en beskrivning av ett övervakningssamhälle där vi konstant kan övervaka 
varje individ för att eliminera all form av brottslighet gör denna vänsterpartistiska ledamot en 
beskrivning som drar på ytterligheter. Med hjälp av Potters begrepp kan detta tolkas som att 
det handlar om extrematization (Potter, 1996: 187-188) vilket betyder att en överdriven 
beskrivning kan göras. Att ha denna människosyn är inte acceptabel för något parti men 
genom beskrivningen påtalar ledamoten att alliansens åsikter om hanteringen av den 
personliga integriteten inte är godtagbar. Risken finns att människan glöms bort. 

I debatten om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen säger ledamoten från miljöpartiet att det 
måste finnas gränser för vad man får göra mot människor. Samtidigt som individen berövas 
en del av sin personliga integritet är det ändå av vikt att man behandlas humant. Han vänder 
sig emot att kommunikationen med de instanser som ska bevaka personens rättigheter ska 
begränsas (Anf. 52 Mehmet Kaplan (mp): 2007/08:56). I denna debatt diskuteras även om de 
intagna skall få läsa eller se vad de vill: 

/…/ Det är de facto så att en person som i vårt rättssystem har begått en kriminell 
handling och fällts, och vi har ett system som innebär att man i första hand frias, och 
behöver ändra på sig därmed också blir frihetsinskränkt. Det handlar inte om 
inskränkningar hos människor som sköter sig. Vari ligger det konstiga att vi får en 
tydlighet så att en intern inte har möjlighet att läsa manualer för hur man tillverkar 
bomber att spränga utanför en polisstation? Vad är det för fel med att förtydliga 
detta? Vad är det för fel med att se till att förbjuda en intern att läsa en handbok i hur 
man lättast skjuter på polishelikoptrar i Göteborg? Vad är det för fel med att 
förhindra att en intern läser en handbok i hur man tillverkar narkotika? /…/ Min 
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fråga är återigen: På vilket sätt blir en sexualbrottsdömd fånge bättre av att få titta på 
en uppfläkt Lisa, 19 år? /…/ (Anf. 53 Krister Hammarbergh (m): 2007/08:56)

Utifrån begreppet minimization (Potter, 1996: 187-194), som betyder att någonting kan 
förminskas, kan ovanstående citat tolkas som att ledamoten inte tycker att det föreligger 
någon större kränkning av den personliga integriteten. Här används förklaringen att det inte 
handlar om skötsamma människor. På så vis minimeras det som tidigare talare tagit upp. Det 
här citatet kan anknytas till det Haikola & Jonsson (2007) tar upp, nämligen en ”vi – mot – 
dem” – retorik. Vanliga medborgare ställs mot de kriminella. Med begreppet ontological  
gerrymandering (Potter, 1996: 183-187), alltså att förvränga något till sin egen fördel, går det 
också att tolka citatet. Genom att definiera om ordet frihetsberövad till ordet 
”frihetsinskränkt” så får det en mildare framtoning. Därefter ställs retoriska frågor som har 
självklara svar. Frågorna handlar om extrema företeelser som många nog skulle svara nej på 
vilket är möjligt att förklara med begreppet extrematization (Potter, 1996: 187-188). Genom 
att använda sig av extrema händelser försvagar han föregående talares ståndpunkt. 

När det gäller frågan om hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning (protokoll 
2007/08: 24) av medborgare kommer frågan också att beröra människosynen. En ledamot ur 
vänsterpartiet ifrågasätter att alliansen vill ta ett beslut trots att de inte fått 
Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande.

/…/ Betyder regeringsformen ingenting? Betyder inte det ansvar som vi som 
lagstiftare har fått att faktiskt skydda medborgarna någonting? Betyder det skydd för 
medborgarna som finns i regeringsformen i Sverige ingenting, eftersom man är 
beredd att säga: Tja, vi konstaterar att man säger det här, men vi gör ingenting åt det. 
Och när Integritetsskyddskommittén har till uppgift att se över om vi behöver stärka 
lagstiftningen när det gäller skyddet för den personliga integriteten är man till och 
med beredd att anta förslagen i stort sett två veckor innan 
Integritetsskyddskommittén kommer med sitt slutbetänkande. /…/ (Anf. 2 Alice 
Åström (v):2007/08:24)

Här går det återigen att tolka argumentationen med hjälp av begreppet extrematization (Potter, 
1996: 187-188). Extrematization används när man vill anklaga någon för någonting vilket kan 
ses i det här fallet då ledamoten påtalar att alliansen har för bråttom i att ta beslut och att de 
inte inväntar slutbetänkandet. Här kan tänkas att Integritetsskyddskommittén skulle kunna ha 
synpunkter som behöver beaktas innan beslut tas. Senare i debatten talar en ledamot från 
folkpartiet om att buggning behövs för att lösa problemet med den organiserade 
brottsligheten: 

/…/ När Vänsterpartiet oresonligt säger nej till all form av buggning glömmer ni 
bort brottsoffrens integritet. Vi måste också värna deras integritet. Vi måste värna 
familjen Garakoei, den iranska familj som fick stänga ned sin restaurang i Göteborg 
för att de var hotade av Bandidos. Vem värnar deras integritet? Vem ska värna 
integriteten hos de 12 procent poliser, åklagare och domare som hotas för att de 
utövar rättsstatens funktioner? Vem ska värna integriteten för de traffickingoffer 
som smugglas in och säljs på bordeller i Södertälje eller i Stockholms förorter? Vi 
måste värna deras integritet också. Vi behöver buggningen så att polisen kan 
bekämpa den organiserade brottsligheten i Sverige. /…/ (Anf. 40 Cecilia Wigström i 
Göteborg (fp) replik: 2007/08:24)

Här anklagar hon Vänsterpartiet för att bortse från dem som drabbas av brottsligheten. Utifrån 
begreppet three-part-list (Potter, 1996: 194-197) vill hon visa på den mångfald som finns. Här 
går att se att det finns många olika kategorier av brottsoffer som inte Vänsterpartiet tänker på. 
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Ledamoten ger tre exempel, familjen Garakoei, rättsväsendets tjänstemän och traffickingoffer. 
Samtidigt som ledamoten säger att skydd av brottsoffer är normalt så är lösningen på 
problemet buggning. Här får hon buggning att framstå som en lösning när det gäller att 
komma åt den här formen av brottslighet. Det här kan förklaras som att det handlar om 
ontological gerrymandering (Potter, 1996: 183-187) vilket betyder att hon väljer ut en aspekt 
som viktig och bortser från en annan. Hon tar följaktligen upp buggningen men bortser från 
människan som buggas. I samma debatt säger en socialdemokrat att det är en svår avvägning 
mellan att skydda integriteten och bekämpa brott men människan måste få komma i första 
hand.

/…/ Det här är, som många redan har påpekat, en väldigt svår fråga. Jag deltog i en 
paneldiskussion med en svensk polis som jobbar med gränsöverskridande 
brottslighet. Hon sade att brottsbekämpning inte får komma före demokratin, för då 
har vi misslyckats totalt. Jag tycker att det var otroligt bra sagt, och speciellt bra sagt 
av en person med de glasögonen. Hon har brottsbekämpningen för ögonen, men 
även för henne måste alltid demokratin komma före brottsbekämpningen, annars 
tappar rättssamhället sin legitimitet. /…/ (Anf. 63 Maryam Yazdanfar (s): 
2007/08:24)

Citatet ovan kan med begreppet consensus and corroboration (Potter, 1996: 158-160), vilket 
betyder samförstånd, tolkas som att polisen är ett tillförlitligt vittne eller det Potter kallar för 
reliable witness (ibid.). Det här gör att trovärdigheten i påståendet ökar. Dessutom dras 
uppmärksamheten bort från talaren genom att hänvisa att någon annan tycker det som 
ledamoten visar sitt stöd för då hon är av samma åsikt. 

För att påvisa att förslaget om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet är väl 
genomarbetad hänvisar försvarsministern till Amnesty International:

/…/ Jag vill gärna läsa högt ur det remissyttrande som Amnestys svenska sektion 
gav på departementspromemorian om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. 
Där skrev man så här: Amnesty International, Amnesty, anser att remissen är en 
utredning som på ett mycket tillfredsställande sätt har gått igenom de problem som 
kan uppkomma vad gäller kränkning av fri- och rättighetsskyddet vid en anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet. Frågan om den personliga integriteten är central i 
denna utredning, men Amnesty anser att utredningen tar upp samtliga svåra 
uppgifter som ingår i den intresseavvägning som är aktuell. /…/ (Anf. 132 
Försvarsminister Mikael Odenberg (m): 2006/07:125)

En möjlig tolkning till försvarsministerns argumentation kan fås med hjälp av begreppet 
active voicing (Potter, 1996: 160-162) vilket betyder citerande. Genom att försvarsministern 
citerar Amnesty International skapar han bekräftelse och medhåll i sin framställan. Dessutom 
går det med begreppet category entitlement (Potter, 1996: 132-134), som innebär hänvisning 
till en självklar auktoritet, tolka det som att han åberopar en organisation som har en gedigen 
kunskap på området mänskliga rättigheter. Då de inte kan se några problem med förslaget bör 
det heller inte vara någon annan som kan framföra kritik då de har så stor kunskap på 
området. En annan aspekt av hur människosynen kan framträda är:

/…/ Jag känner mig föranledd att lägga mig i den här interpellationsdebatten efter 
något som Luciano Astudillo nämnde i sitt första anförande. Det handlade om en 
kort tids lagring och att övervakning bara skulle ske på offentliga platser. Då sker 
det tydligen ingen kränkning av den personliga integriteten enligt Luciano Astudillo. 
Det tycker jag känns som ett mycket märkligt resonemang. Visst är det ständigt ett 
slags kränkning av den personliga integriteten att bli övervakad när man rör sig i det 
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offentliga rummet! Jag vill fråga Luciano Astudillo om han inte ser ett behov av att 
människor kan och får röra sig anonymt i samhället. Var går gränsen? Är London ett 
bra föredöme? Ska vi ha en kamera i varje gathörn? /…/ (Anf. 5 Johan Linander 
(c):2006/07:132)

Då frågan handlar om allmän kameraövervakning anser centerpartisten att det alltid är en 
kränkning på en offentlig plats. När han ifrågasätter socialdemokratens tidigare uttalande 
försöker han få kameraövervakningen att framstå som någonting onormalt. Genom att säga att 
”Då sker det tydligen ingen kränkning av den personliga integriteten enligt Luciano 
Astudillo.” och ”Var går gränsen? Är London ett bra föredöme? Ska vi ha en kamera i varje 
gathörn?” framställer han det som onormalt. Att göra en framställning på detta sätt kan 
kopplas till begreppet abnormalization (Potter, 1996: 194-197) det vill säga att repliker sticks 
in som understryker det egendomliga i en beskrivning. 

5. Avslutande diskussion 
I det här avsnittet kommer vi först att svara på frågeställningarna. Därefter relateras vårt 
resultat till avsnittet tidigare forskning (kap. 2). Vidare kommer egna åsikter och problematik 
att beröras. Slutligen kommer förslag att ges till fortsatt forskning. 

Den första frågeställningen handlade om hur alliansen och oppositionen argumenterar om 
personlig integritet i de riksdagsprotokoll vi valt ut. Med hjälp av Potters analysverktyg har 
en diskursanalys gjorts på materialet vilket har bidragit till förståelsen av hur alliansen och 
oppositionen argumenterar om personlig integritet. I den politiska diskursen innehar partier 
olika ståndpunkter men genom Potters analysverktyg framträder en likhet ur denna olikhet. 
Det som blir intresseväckande här är att trots att politikerna driver frågor ur olika perspektiv 
är det möjligt att använda samma tekniker i sina argumentationer och få dessa att framstå som 
tillförlitliga. Dock finns det några av Potters begrepp som alliansen tenderar att använda sig 
mer av än oppositionen och vice versa. För att göra det hela överskådligt kommer vi att dela 
in begreppen i de två grupper som redovisats i metod - och teoriavsnittet (kap. 3). 

Utifrån epistemological orientation of descriptions, faktabeskrivningar, kan vi först och 
främst se att båda parter använder sig av category entitlement (betitlad kategori) för att ge 
tyngd i sin argumentation. Det är möjligt att använda både sig själv, genom att hänvisa till sin 
erfarenhet på området, och andra utomstående som med sina titlar inte blir ifrågasatta. Vidare 
kan vi se att consensus and corroboration (samförstånd och bekräftelse) används av båda 
sidor. I deras argumentationer är både reliable witnesses (tillförlitliga vittnen) och active  
voicing (citerande) en viktig del för faktaskapandet och här är det möjligt att se hänvisningar 
till både myndighetspersoner och medborgare. När det gäller begreppet detail and narrative 
(detaljer och berättelser) kan vi även här märka att förekomsten är lika för båda parter. Genom 
en målande beskrivning försöker de få uppmärksamhet för sin ståndpunkt. Här ingår också 
begreppet vaugeness (vaga och generella formuleringar). Utifrån resultatet kan vi se att endast 
alliansen använder sig av vaga formuleringar och det gäller just frågan om yttre hot. Måhända 
kan det vara så att politikerna inte klart har definierat vad de yttre hoten består av. En 
förklaring kan vara att om de skulle definiera det yttre hotet kan det vara svårt att uppfylla de 
tre grundprinciper som Beatrice Ask talar om, nämligen proportionalitet, tydlighet och 
förutsägbarhet (kap.4.2: 20). De metoder som förespråkas kanske inte står i proportion till de 
hot som finns ”där ute”. Förutsägbarheten kan också vara svår att leva upp till då sökorden 
som avlyssningen skall fånga inte definierats vilket kan vara ett sätt att undkomma 
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ifrågasättande. Det bör också nämnas att internal focalization (inifrån perspektiv), som finns 
under begreppet detail and narrative, endast har påträffats vid ett tillfälle i vår resultat- och 
analysdel. Vid ett enda tillfälle skapas sympati genom internal focalization och det är 
berättelsen om Sara (kap.4.2: 22). 

Utifrån action orientation of descriptions, handlingsorienterade beskrivningar, går det även 
här att upptäcka att alliansen och oppositionen använder samma sorts tekniker i 
argumentationerna när det gäller att driva sina frågor. Detta trots att man befinner sig i 
motsatta positioner. Ontological gerrymandering (att förvränga till sin egen fördel) använder 
sig båda sidor av vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att båda sidor vill hävda sin 
egen ståndpunkt. Resultatet visar att man från alliansens sida har en tendens att omdefiniera 
ord. Genom att göra detta går det enligt oss att få ett övertag i debatten. Vid en relativt liten 
förändring av ett ord kan det få ny innebörd vilket betyder att ageranden och handlingar blir 
annorlunda. När ordet frihetsinskränkt (kap. 4.3: 23) används istället för frihetsberövad kan 
det leda till att mindre hänsyn behöver tas till den inkapaciterade. Risken för att kränka den 
personliga integriteten känns inte lika överhängande. Något annat som skiljer sig åt är 
begreppen extrematization and minimization (maximering och minimering). Här kan vi se att 
alliansen verkar ha en tendens att använda sig mer av minimering och oppositionen verkar 
använda sig mer av maximering. En anledning till att minimera är att eventuella problem med 
ett lagförslag eller dylikt kan förminskas. För de som sitter i opposition gäller det omvända 
förhållandet. Det gäller således att få den som sitter i regeringsställning att framstå i dålig 
dager genom att maximera eventuella problem som kan uppstå med deras åtgärdsförslag. 
Detta förhållande tror vi råder oavsett vem som sitter i regeringsställning eller i opposition. 
När det gäller det sista begreppet normalization and abnormalization (normalisering och 
abnormalisering) kan vi se att begreppen kan urskiljas hos både alliansen och oppositionen. 
De gör, för att skapa regelbundenhet i något som enligt dem båda borde anses normalt, en 
uppräkning av tre ting som Potter kallar för three-part list. Det här ger en förespegling om att 
det finns ett obegränsat antal exempel att hänvisa till. Abnormalization förekommer när de i 
argumentationerna förstorar både sätt att resonera kring och kritisera förslag som motparten 
lägger fram. Här har vi sett att oppositionen kritiserar vad de anser vara en godtycklig 
reglering medan alliansen kritiserar oppositionens resonemang som ologiskt. Slutligen vill vi 
påpeka att partierna samtidigt kan använda sig av två olika former av beskrivningar när de 
resonerar om personlig integritet. Således kan både förstärkande och förminskande tekniker 
användas i samma uttalande för att få ett övertag. För att undkomma ifrågasättande kan de 
även använda sig av tekniker från båda grupperna i samma anförande. Vi tolkar det som att 
det är lättare att ifrågasätta en handlingsorienterad beskrivning och den kan då förstärkas med 
en faktaorienterad beskrivning.

Även då alliansen och oppositionen innehar olika ståndpunkter går det att urskilja en 
acceptans gällande övervakning där följden blir en inskränkning av medborgarens personliga 
integritet. Denna likartade syn blir uppenbar med Potters analysverktyg. Det går bland annat 
att urskilja detta genom att oppositionen uttalar sig positivt om kameraövervakning ute i 
offentligheten (kap.4.2: 19-20). Resultat- och analysdelen vittnar följaktligen om att alliansen 
och oppositionen egentligen inte är så olika som man vid en första anblick kan anta. Att 
frågan om personlig integritet är komplex kan åskådliggöras med ett citat från Johan Linander 
(c) där han ifrågasätter offentlig kameraövervakning och undrar om vi ska ha det som i 
London (kap.4.3: 26). Linander hör till den sida som har propagerat för en ökad bevakning 
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men där han sedan ifrågasätter oppositionens krav på bevakning. Det här visar hur svår 
balansgången är när det gäller frågan om den personliga integriteten. 

Den andra frågeställningen rörde frågan om vilka perspektiv som går att urskilja i de 
riksdagsprotokoll som utvalts. Här kunde vi se att frågan berörde tre perspektiv. Dessa var 
yttre hot, trygghet för medborgarna och synen på människan. Här kommer vi även att ta upp 
det som vi kallar för vaga, vida och rena omdefinitioner. Dessa har framkommit under 
analysarbetet. Vaga definitioner gör att ansvarsfrågan kan undvikas. När det gäller vida 
definitioner kan mycket inrymmas i ett ordval vilket gör att mottagaren kan tolka det lite hur 
som helst. I argumentationerna är det möjligt att tro att man talar om samma sak vilket kanske 
inte alls är fallet. Med omdefinitioner avses att byta ut ett vedertaget ord till ett nytt vilket gör 
att ordet kan få en ny innebörd. När detta görs blir det möjligt att få ett övertag i en 
argumentation. 

När det gäller frågan om yttre hot kan vi se att de lösningar riksdagen har diskuterat när det 
gäller skydd mot så kallade yttre hot är utökad signalspaning både i etern och via kabel. En 
annan lösning är att registrera flygpassagerardata. Här har vi funnit att det finns en svårighet. 
Detta är att det inom den politiska diskursen sällan definierats vad dessa yttre hot består i. 
Bland annat användes ord som kartlägga utländska förhållanden och yttre företeelser (kap. 
4.1: 15) vilket kan betraktas som en vag definition som gör det mindre hotfullt gentemot 
Sveriges medborgare. De riskerar således inte att övervakas. Samtidigt behöver det framstå 
som tillräckligt allvarligt för att åtgärder ska vidtas. De sökord som skall fånga det yttre hotet 
är inte heller ord som bomb, al-Qaida, eller terrorist (kap. 4.1: 15) vilket kanske är en vanlig 
föreställning som människor har när det gäller det yttre hotet. Bilden som då kan fås är att det 
finns något oberäkneligt och skrämmande därute som det behövs ett starkt försvar emot. Ställt 
mot detta stora skrämmande är det kanske inte troligt att den personliga integriteten kommer 
att skyddas i så hög grad då det finns andra viktiga intressen att ta hänsyn till. Dessa, för oss, 
vaga definitioner handlar inte enbart om det yttre hotet. Det handlar också om formen av 
åtgärder politikerna tänker använda sig av. Här används ord som avtappning (kap. 4.1: 15) 
istället för avlyssning vilket gör att det inte låter så allvarligt. Förutom detta handlar det om 
ovanliga svenskar (kap. 4.1: 17) vilket gör att det blir en form av vi – mot - dem retorik det 
vill säga att tanken är att man skall kunna kategorisera sig själv som en ”vanlig” svensk. Vi 
tror att de flesta anser sig vara vanliga svenskar och vi förmodar att det gör att man inte 
känner rädsla för att den personliga integriteten kommer att kränkas. 

I perspektivet om trygghet för medborgarna kan vi se att när det gäller frågan om integritet så 
ställs brottoffer mot brottslingar. Det här blir ett motsatsförhållande som inte går att förena, 
vilket resulterar i att den ena gruppens rätt till skydd utesluter den andra gruppens rätt till 
integritet. I argumentationerna framgår att individer ska slippa utsättas för brott så att trygghet 
för medborgaren kan skapas. När politikerna talar om den organiserade brottsligheten (kap. 
4.2: 21) handlar det både uttalat och underförstått om att det är något som finns där ute, 
utanför Sveriges gränser. Som vi tolkar det handlar det följaktligen om en vid definition. Som 
vi uppfattar argumentationen försöker de definiera frågan som att den organiserade 
brottsligheten inte uppstår här i Sverige, av svenska medborgare, utan att det är individer från 
andra länder som etablerar brottslig verksamhet i vårt land. Om den organiserade 
brottsligheten kan stoppas skapas trygghet för medborgaren vilket i sin tur betyder att den 
personliga integriteten kan bli intakt. Detta är, som vi ser det, en utav frågorna som gör att 
båda sidor vill ha en övervakning ute i samhället. Här har de dock olika uppfattning om 
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huruvida den personliga integriteten kommer att kränkas eller inte och vilket pris man är villig 
att betala för att uppnå denna trygghet. För att skapa ett större gillande för frågan används 
omdefinitioner där exempelvis kamerabevakning (kap. 4.2: 17) sägs istället för 
kameraövervakning. Här upplever vi att ordet bevakning låter som att individen skyddas mot 
intrång i den personliga sfären ställt mot övervakning som för oss låter mer kontrollerande. I 
det här perspektivet kan vi även ana en acceptans hos medborgarna för övervakning i 
samhället samtidigt som de inte vill att denna övervakning skall gälla en själv och ens eget 
privatliv. 

I det tredje perspektivet som handlar om människosynen har vi upptäckt att det finns 
skyddsvärda och icke skyddsvärda. Frågan blir enligt oss vems integritet det är som skall 
skyddas. Det går att i argumentationen se hur vissa grupper väljs ut som är i behov av stöd 
och skydd samtidigt som andra grupper inte kan förvänta sig integritetsskydd, bland annat 
interner. Även här kan vi utläsa en omdefinition när interner nämns. Denna är att beskriva 
individen som frihetsinskränkt (kap.4.3: 23) istället för frihetsberövad. För oss blir det här ett 
sätt att mildra en eventuell kränkning av den personliga integriteten. När sedan ordet 
inskränkning används istället för att säga att man fråntar någon någonting, låter det enligt oss 
inte lika allvarligt och därmed blir åtgärder lättare att försvara. Det är inte speciellt 
förvånande att den som sitter i regeringsställning, oavsett partitillhörighet, är den som vill ha 
snabba lösningar på brottsbekämpningen, då de har ett ansvar inför väljarna, vilket vi även har 
kunnat urskilja i vår analys. Trots Integritetsskyddskommitténs inrättande, som skall tillvarata 
individens rätt till sin integritet, har regeringen inte haft tid att vänta på slutbetänkandet. Vi 
har på några ställen i resultat – och analysdelen funnit att människosynen går att finna under 
de andra två perspektiven. Bland annat tas frågan upp om rättssäkerhet för individen. Här 
menas att individen i efterskott skall kunna upplysas om att denne utsatts för avlyssning. Det 
som vi finner tänkvärt här är om en individ blir mindre kränkt om denne efteråt får vetskap 
om att man avlyssnats.

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi tycker att begreppet personlig integritet är något som inte 
klart och tydligt definieras, alla politiker förutsätts veta vad som ryms i definitionen. När lagar 
skall stiftas behövs en tydlig definition för att de skall bli effektiva och att människor inte 
skall hanteras godtyckligt. Men frågan är om det är möjligt att enas om en definition som alla 
kan skriva under på. Förutom att begreppet personlig integritet inte definieras tydligt finns det 
dessutom vaga, vida och rena omdefinitioner av andra ord och begrepp som ovan redovisats. 
Dessa verkar användas för att de åtgärder politikerna vill sätta in i brottsbekämpningen och 
skapande av trygghet, inte skall upplevas som så hårda. Därmed framstår det som att den 
personliga integriteten värnas. Det kan inte nog understrykas att det handlar om en konstant 
balansgång mellan skydd och kränkning av den personliga integriteten. Utifrån det vi sett 
funderar vi om det är möjligt att uppfylla FN:s deklaration om mänskliga rättigheter när det 
gäller de förslag som partierna vill genomdriva. 

Utifrån tidigare forskning (kap. 2) kan vi dra vissa paralleller. Vad vi har funnit och som får 
stöd i uppsatsen som Haikola & Jonsson (2007) skrev är att de som sitter i regeringsställning 
är de som också argumenterar mest för övervakning. Utifrån vår resultat- och analysdel har vi 
bland annat sett att alliansen hävdar att oppositionen vägrar gå med på all form av buggning. 
Oppositionen i sin tur menar att de satsningar som man vill genomföra inom alliansen är 
verkningslösa då den ”riktiga” brottsligheten redan har möjligheter att undkomma buggning.
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Något annat som vi uppmärksammat är att det förs en ”vi - mot – dem” retorik, alltså vi 
vanliga medborgare mot de kriminella vilket också var något som Haikola & Jonsson (2007) 
fann. Något annat som har framkommit i vår studie är att det finns en hotbild som inte tydligt 
definieras vilket också Haikola & Jonsson (2007) upptäckt. I vår studie framgår det av 
riksdagens argumentationer att det finns yttre hot. Dessa yttre hot definieras inte närmare av 
politikerna. En annan parallell som går att finna är ett motsatsförhållande mellan 
brottsprevention och integritet. Det går inte att bekämpa brottsligheten och samtidigt värna 
den personliga integriteten. Vidare menar Haikola & Jonsson (2007) att två roller kan 
urskiljas där den ena är lagstiftande och där den andra är brottsbekämpande. Vad vi har funnit 
är att dessa roller som de talar om inte går att särskilja då de som är brottsbekämpande också 
är de som vill stifta lagarna. I uppsatsen av Berglund & Sjödin (2004) pekar de på att 
individen kan tänka sig övervakning om det ger skydd och trygghet. Detta bekräftas av SCB:s 
undersökning och som vi också funnit i argumentationen där bland annat statsministern säger 
att han genom samtal med människor runt om i Sverige har funnit att människor stödjer 
kamerabevakning. 

Vi har i vår uppsats försökt ge en så ärlig bild som möjligt och försökt att skapa balans när det 
gäller partier från båda sidor. Vi har dock uppmärksammat att vi har använt fler citat från 
alliansen vilket möjligen kan bero på att det är de som sitter i regeringsställning för tillfället. 
Således är det de som driver frågorna om utökade bevakningsmöjligheter där den personliga 
integriteten kan komma att påverkas. Vi har även valt att inte begränsa oss till ett speciellt 
område som rör integriteten. Men samtidigt blev en del debatter mer framträdande och således 
relevanta för vår uppsats. Från början när vi läste protokollen bortsåg vi från perspektiven 
vilket kan ha bidragit till att vi kan ha missat något perspektiv. Men det handlar återigen om 
att avgränsa sig och vad vi anser vara relevant för studien. Vi har märkt att en del citat har 
passat in i flera perspektiv men där vi valt ett utav dessa. 

I en vidare undersökning vore det intressant att i ett längre tidsperspektiv se hur begreppet 
ändrar betydelse och innebörd och vilka konsekvenser den får för medborgarna. En annan 
fråga skulle kunna vara hur integritet kan upprätthållas om en individ begår brott. Det här 
eftersom intentionen i Sverige är att bedriva en human kriminalvård där individen ska komma 
ut som en fungerande samhällsmedborgare efter avtjänat straff. Som vi ser det har denna 
bäring på den personliga integriteten. Ett annat förslag till fortsatt forskning vore att göra en 
studie där man tittar på begreppet inom andra områden exempelvis media. Här skulle man 
kunna göra en diskursanalys på artiklar från exempelvis någon större dagstidning. Ytterligare 
ett område som skulle kunna vara intresseväckande vore att titta närmare på om tolerans till 
övervakning ökar med tiden. 
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