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 I

SAMMANFATTNING 

Under det kalla kriget hårdbevakades sammanslutningar på den yttersta vänsterkanten 

av de svenska säkerhetstjänsterna genom kontroversiella metoder såsom 

telefonavlyssning, buggning och skuggning. Vidare åsiktsregistrerades personer som 

visade sig ha samröre med dessa organisationer. Denna registrering syftade till att 

säkra det rådande statsskickets framtida existens. Enligt etablerad demokratiteori 

innehar alla individer en okränkbar rätt till liv, frihet och egendom. Den liberala staten 

syftar bland annat till att säkerställa att dessa friheter inte utsätts för kränkningar. 

Denna skyddsroll står dock ofta i konflikt med respekterandet av de naturrättsliga 

friheterna. Uppsatsen syftar till att belysa motsättningen mellan individens rätt till 

frihet och statens skyddsroll med den svenska säkerhetstjänstens åsiktsregistrering av 

svenska medborgare efter andra världskrigets slut som utgångspunkt.  

 

Teorin som används är Robert Nozicks Anarki, stat och utopi samt John Rawls’ En 

teori om rättvisa. Motiveringen till valet av dessa är att de väl behandlar 

motsättningen mellan statens skyddsroll och individers okränkbara rättigheter. En stat 

syftar, enligt Nozick, till att skydda alla sina medborgare mot kränkningar av deras 

naturrättsliga friheter. Denna statliga skyldighet sätter emellertid gränser för den 

individuella friheten. Individerna kommer därmed att överföra vissa av sina 

rättigheter till staten, vilken på så sätt blir monopolist inom vissa områden. Gränsen 

för hur långt staten tillåts kränka de individuella friheterna dras, enligt Rawls, där 

friheten själv kan anses vara hotad.  

 

Eftersom Sverige under det kalla kriget var, och fortfarande är, en liberal 

parlamentarisk demokrati är ovan nämnda teori applicerbar på det aktuella fallet. För 

att göra en helhetsbedömning över situationen under den aktuella perioden om, för att 

använda Rawls uttryck, friheten själv var hotad behandlar den empiriska studien dels 

den internationella politiska situationen som rådde samt Sveriges ställning i 

densamma, dels kommunismens omfattning i Sverige.  



 II

Marxistisk teori, på vars grund Sovjetunionen vilade, legitimerar våld och tvång 

gentemot individer och stater som inte delar den kommunistiska uppfattningen om hur 

en stat bör vara upprättad. Den sovjetiska statsideologin hade därmed rättfärdigat ett 

angrepp på exempelvis Sverige om syftet med attacken hade varit att realisera den 

marxistiska utopin. Samtidigt var den vänsterextrema rörelsen i Sverige dels inte av 

obetydlig styrka, dels tämligen pro-sovjetisk. Detta torde ha förstärkt statens 

bedömning att vidta preventiva åtgärder, trots att dessa åtgärder i viss mån kränkte 

individers grundläggande frihet.  

 

Kontentan av ovanstående är att staten har rätt att kränka sina medborgares frihet om 

det fria statsskicket i sig kan anses vara hotat. Med tanke på Sveriges geografiska 

närbelägenhet till Sovjetunionen samt att den kommunistiska rörelsen i Sverige inte 

var av ringa betydelse kan statens bedömning att registrera ledande aktörer som 

arbetade aktivt för ett avskaffande av demokratin i Sverige rättfärdigas utifrån 

demokratiteorin som använts. Dock ter det sig som att de svenska säkerhetstjänsterna 

registrerat individer alltför lättsinnigt. Någon annan förklaring till att cirka 6,5 procent 

av alla svenska medborgare i mitten av 1960-talet var åsiktsregistrerade har inte 

framkommit i denna studie.  
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1.  INLEDNING 

Under perioden för det kalla kriget (1945-1991) hårdbevakades organisationer på den 

yttersta vänsterkanten av de svenska säkerhetstjänsterna genom kontroversiella 

metoder såsom telefonavlyssning, buggning och skuggning. Vidare registrerades 

individer som visade sig ha samröre med dessa sammanslutningar som säkerhetsrisker 

(SOU 2002:87, 24ff). Statens syfte med denna åsiktsregistrering var att säkerställa det 

rådande statsskickets framtida existens. Därmed bedömdes detta som en nödvändig 

åtgärd för att kunna garantera medborgarnas säkerhet. Denna statligt organiserade 

process är dock inte demokratiskt oproblematisk. Istället öppnar den för en diskussion 

om den liberaldemokratiska statens rättigheter att kränka dess medborgares frihet.   

 

Enligt etablerad demokratiteori innehar alla individer en okränkbar rätt till liv, frihet 

och egendom. Den liberala staten syftar bland annat till att säkerställa att dessa 

friheter inte utsätts för kränkningar. Följaktligen garanteras individuell frihet i de 

liberala staternas konstitution. Denna statliga skyddsroll står dock ofta i konflikt med 

respekterandet av de naturrättsliga friheterna. Vilken rätt har staten att, i syfte att 

säkerställa sin egen existens och därmed också det långsiktiga respekterandet av de 

grundläggande friheterna, kränka medborgarnas frihet?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att belysa motsättningen mellan individens rätt till frihet och 

statens skyddsroll med den svenska säkerhetstjänstens åsiktsregistrering av svenska 

medborgare efter andra världskrigets slut som utgångspunkt. I vilken utsträckning 

tillåts staten enligt etablerad demokratiteori kränka laglydiga individers rättigheter i 

syfte att säkra statens existens? Kunde målet, det vill säga försvar av rådande 

styrelseskick, i detta fall möjligen kunna tänkas helga medlen, det vill säga 

registrering av individers politiska åsikter? Var en så pass omfattande 

åsiktsregistrering som bedrevs under det kalla kriget nödvändig för rikets säkerhet 

givet världsläget?  
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1.2 Metod, material och avgränsning 

Demokratiteorin som används är två klassiska statsvetenskapliga verk; Robert 

Nozicks Anarki, stat och utopi och John Rawls En teori om rättvisa. Dessa verk är två 

av de mest centrala inom 1900-talets liberala demokratiteori och båda behandlar i stor 

utsträckning statens ställning och de individuella fri- och rättigheterna. Dessa båda 

teoretiker har visserligen olika syn på statens roll i samhället men det är inte med den 

motiveringen som jag använder dem som komplement till varandra. Istället motiveras 

valet genom att Nozick på ett tydligt sätt rättfärdigar statens existens och dess 

framväxt ur naturtillståndet. Rawls diskussion kring huruvida intoleranta (läs icke-

demokrater) bör tolereras i det demokratiska samhället utgör basen i teoridelen. Dock 

är Nozicks rättfärdigande av statens existens nödvändig för att sätta Rawls diskussion 

i sitt rätta sammanhang.  

 

Den empiriska delen av uppsatsen baseras främst på säkerhetstjänstkommissionens 

bok Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas 

författningsskyddade verksamhet sedan år 1945 (SOU 2002:87). Studien ger en god 

sammanfattande översikt över såväl den svenska säkerhetstjänsten som över 

hotbilderna som riktades mot Sverige under den aktuella perioden. 

Säkerhetstjänstkommissionen belyser och diskuterar, som titeln gör gällande, 

huruvida individers integritet måhända kan ha kränkts. Ytterligare fyra offentliga 

utredningar har varit av intresse för studien; Övervakningen av ”SKP-komplexet” 

(SOU 2002:93), Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969 (SOU 

2002:88), Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002 (SOU 2002:89) samt 

Hotet från vänster (SOU 2002:91). Dessa är mer specialiserade och går därmed in 

djupare på just den utredningens område än vad den tidigare nämnda gör. Studierna 

har därmed fungerat utmärkt som komplement till varandra.  

 

Uppsatsen avgränsas såtillvida att den åsiktsregistrering som behandlas är den av 

extrema rörelser på vänsterkanten. En liknande men ej lika kvantitativt omfattande 

registrering genomfördes av sympatisörer på högerkanten (främst 

nationalsocialister/nazister). Anledningen till denna avgränsning är att bakgrunden till 

dessa registreringar inte är exakt densamma. Kommunismen (Sovjetunionen) utgjorde 

nämligen ett konkret säkerhetshot mot det svenska styrelseskicket under den aktuella 
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tiden. Detta gjorde knappast nationalsocialismen som efter nazi-Tysklands fall inte 

fanns representerat som styrelseskick.  

 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens teoridel. Denna inleds med att utifrån 

Nozick rättfärdiga statens existens. Hur skulle en statslös situation se ut? Behövs 

staten över huvud taget och i sådana fall varför? Vidare följer en diskussion om 

motsättningen mellan statens skyddsroll och individernas fri- och rättigheter. Detta 

leder in läsaren på teoridelens fundament, nämligen en diskussion, huvudsakligen 

utifrån Rawls, kring hur icke-demokratiska individer och sammanslutningar av 

individer ska tolereras i en demokrati. Har staten under vissa omständigheter någon 

rätt att begränsa icke-demokratiska individers1 frihet och om så är fallet, vilka villkor 

måste vara uppfyllda för ett rättfärdigande av denna frihetskränkning? Empiridelen 

utgörs av kapitel tre. För att visa att den valda teorin är applicerbar på det aktuella 

fallet inleds detta kapitel med en redogörelse för vilka värdegrunder det svenska 

statsskicket vilar på. Vidare förs en kort diskussion kring frihetskränkningar i liberala 

demokratier med åsiktsregistreringen som tydlig koppling. För att sätta statens 

agerande i sitt rätta sammanhang följer därefter en bakgrund till den svenska statens 

agerande. Hur såg världsläget ut, var Sovjetunionen ett hot mot Sverige och i vilken 

utsträckning var den svenska kommunistiska rörelsen dels pro-sovjetisk, dels ett 

allvarligt hot mot rikets säkerhet? När bakgrunden till åsiktsregistreringen är klarlagd 

följer en redogörelse för statens agerande gentemot vänsterextremistiska 

organisationer och dess sympatisörer. Hur anskaffade säkerhetstjänsterna information 

och hur gick det till när uppgifterna registrerades? Därefter följer det avslutande 

kapitlet vilket utgör slutsatserna samt en diskussion kring resultatet.  

                                                 
1 Med icke-demokratiska individer avses personer som arbetar för en revolutionerande omkullkastning 
av det demokratiska samhället.  
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2.  TEORI 

Jag ämnar inleda teoridelen med att utifrån Nozick rättfärdiga den minimala statens 

existens. Varför behövs en stat över huvud taget? Därefter redogörs för statens 

skyddsroll och motsättningen mellan denna och den individuella friheten. 

Teorikapitlet avslutas med en diskussion, huvudsakligen utifrån Rawls, om huruvida 

individer och sammanslutningar som har som målsättning att undertrycka de 

grundläggande friheterna kan och bör tolereras i ett liberaldemokratiskt samhälle.  

 

2.1 Anarki och ultraminimal stat 

Nozick inleder sitt verk, Anarki, stat och utopi, med att ställa följande fråga; Om 

staten inte fanns, vore det då nödvändigt att uppfinna den? För att besvara frågan 

måste vi tänka oss hur samhället kan tänkas ha sett ut innan statens bildande. Locke 

kallade detta tillstånd för ett naturtillstånd, ett begrepp som Nozick anammat. Locke 

definierade naturtillståndet som ett tillstånd där människor har ”full frihet att handla 

och förfoga över sin egendom och person som de finner för gott inom gränserna för 

den naturliga lagen, utan att be någon om lov eller vara beroende av någon annan 

människas vilja” (Locke, 1998, 39). I naturtillståndet utgås därmed från att anarki 

råder; det finns ju inga allmänt vedertagna normer, lagar eller regler om huruvida 

individerna tillåts utföra en viss handling. Dock bör ingen ”skada någon annan till liv, 

hälsa, frihet eller egendom” (Nozick, 2001, 41). Om så ändock sker tillåts alla att 

”straffa [en förbrytare] så mycket som deras förnuft och samvete dikterar, så att det 

motsvarar hans överträdelse, vilket är så mycket att det tjänar som gottgörelse och 

avskräckning, och endast så mycket” (ibid.).  

 

Hur går det då till när en stat bildas och ersätter det anarkistiska naturtillståndet? Det 

hela sker inte i ett svep utan en statssammanslutning är en långdragen process. I syfte 

att söka lösa naturtillståndets skyddsproblem, det vill säga risken att utsättas för en 

kränkning av de naturliga rättigheterna av en fysiskt överlägsen individ eller grupp 

individer, sluter sig vissa samman i skyddssammanslutningar. 

Skyddssammanslutningarna syftar till att göra de individuella rättigheterna gällande 

för dess medlemmar (utkräva gottgörelse och straffa). Det kan tänkas att flera 

konkurrerande skyddssammanslutningar etableras inom ett och samma geografiska 

område. Nozick ser då tre alternativa händelseförlopp vilka alla resulterar i att en 

sammanslutning blir monopolist inom sitt geografiska område: 1) den ena 
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sammanslutningen är överlägsen den andra och på så sätt kommer medlemmar i den 

sistnämnda att värvas till den förstnämnda, 2) de båda sammanslutningarna delar upp 

det aktuella området och en ny geografisk gränszon etableras eller 3) de båda 

sammanslutningarna är jämnstarka och utkämpar många och täta strider, de vinner 

och förlorar ungefär lika ofta och sammanslutningarna inser det oekonomiska i dessa 

strider varpå de gemensamt beslutar att en tredje part (exempelvis någon form av 

domstol) bör inrättas och ges beslutanderätt för att lösa tvisterna på ett för samtliga 

parter mer ekonomiskt tillvägagångssätt (Nozick, 2001, 47f).  

 

Är då en dominant skyddssammanslutning att beteckna som en stat inom dess 

geografiska område? Nozick svarar jakande, dock med reservation, på frågan. 

Skyddssammanslutningen uppfyller inte kriteriet för den liberala nattväktarstaten 

eftersom individer som lever i området som skyddssammanslutningen behärskar men 

samtidigt inte är medlemmar i sammanslutningen inte heller erhåller dess beskydd. 

Nozick kallar denna hybrid mellan stat och anarki för en ultraminimal stat. Den 

ultraminimala staten är på intet sätt resursomfördelande då endast de som betalar för 

beskydd skyddas. Andra har att välja mellan att bli medlemmar i 

skyddssammanslutningen eller förlita sig till sin egen förmåga att skydda sig (ibid., 

55ff). Enligt etablerad modern demokratiteori är emellertid det som Nozick betecknar 

som den ultraminimala staten knappast att beteckna som en stat. Vi behöver istället gå 

bortom den ultraminimala staten för att teorin ska komma i närheten av dagens 

situation och därmed bli applicerbar på uppsatsens empiridel.  

 

2.2 Från ultraminimal stat till minimal stat 

Det nästkommande steget bortom den ultraminimala staten är den minimala staten. 

Med den minimala staten åsyftar Nozick den klassiska liberala teorins nattväktarstat. 

Den minimala staten skiljer sig från den ultraminimala staten såtillvida att inom den 

förra ämnar staten skydda alla sina medborgare mot våld, stöld och bedrägeri samt 

göra avtal gällande medan den ultraminimala staten, som tidigare nämnts, endast 

skyddar de medborgare som är medlemmar i skyddssammanslutningen (ibid., 61).  

 

Enligt Nozick är den minimala staten i sig en kränkning av de individuella fri- och 

rättigheterna. Alla medborgare bidrar ju omöjligt med exakt lika mycket till staten 

men alla erhåller samma typ av beskydd. Följaktligen omfördelas resurser från dem 
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som betalar mest till dem som bidrar med minst till upprättandet och upprätthållandet 

av staten. Denna kränkning kan dock, hävdar Nozick, rättfärdigas med klassiska 

liberala rättighetsargument. Alla människor innehar nämligen en okränkbar rätt till 

liv, frihet och egendom. Dessa rättigheter är de mest fundamentala liberala 

rättigheterna och därför kan en viss kränkning av den individuella handlingsfriheten 

(det vill säga en skatt för att finansiera nattväktarstatens verksamhet) vara möjlig att 

rättfärdiga (Nozick, 2001, 205ff).  

 

En övergång från en ultraminimal stat till en minimal stat är, enligt Nozick, inte bara 

berättigad utan också önskvärd. En vidareutveckling av den minimala staten till någon 

form av välfärdsstat motsätter sig dock Nozick å det bestämdaste med hänvisning till 

individers frihet att bestämma över sig själva och över det som individen skapar och 

på ett legitimt sätt tillskansar sig: ”Den minimala staten är den mest omfattande stat 

som kan rättfärdigas. Varje stat som är större än så kränker människors rättigheter” 

(ibid., 205).  

 

Staten innehar visserligen en unik position men därmed inte sagt att den också innehar 

unika rättigheter. Statens rättigheter är nämligen inget annat än summan av de 

rättigheter som medborgarna, i och med samhällskontraktet, har överlåtit till 

densamma. Eftersom var och en har rätt att ”skörda frukterna av vad han gör” (ibid., 

230) kan aldrig A ha rätt till B:s produktion, ej heller till en del av densamma. Detta 

gäller oavsett om A och B lever i ett naturtillstånd eller om de är medborgare i samma 

stat. Den enda situationen där en omfördelning av B:s produktion till A kan 

rättfärdigas är om B frivilligt väljer att på ett eller annat sätt omfördela en viss andel 

av sina inkomster till A. En välfärdsstat kan följaktligen inte rättfärdigas eftersom den 

inte bygger på frivilliga resursomfördelningar. Nozick kallar till och med 

välfärdsstatens skatteuttag för tvångsarbete. Om staten tar 30 procent av en individs 

inkomster i skatt har individen i fråga, menar Nozick, i praktiken arbetat sju av tio 

timmar i sin egen tjänst och tre av tio timmar ofrivilligt åt staten (ibid., 231).  

 

Andra demokratiteoretiker än Nozick (till exempel Rawls) motsätter sig dennes 

illegitimering av en vidareutveckling av den minimala staten. Då denna uppsats inte 

syftar till att utgöra en jämförelse mellan olika demokratiteorier kommer jag inte att 

uppehålla mig kring en vidare diskussion kring argumenten för respektive emot en 



 7

vidareutveckling av den minimala staten2. Detta inledande teorikapitel syftar istället 

till att belysa statens roll som beskyddare av medborgarna. Jag har utifrån Nozick 

rättfärdigat utvecklingen från naturtillståndet till en minimal stat. Såväl den minimala 

staten som en vidareutveckling av densamma till någon form av välfärdsstat innebär 

en statlig skyldighet att skydda alla medborgares grundläggande rättigheter. Eftersom 

statens skyddsroll därmed i det stora hela är densamma i den minimala staten och i 

välfärdsstaten är en diskussion kring rättfärdigandet av en vidareutveckling av 

nattväktarstaten inte nödvändig för att kunna uppfylla uppsatsens syfte samt besvara 

de nämnda frågeställningarna. Den kritiske läsaren ställer sig då frågande till mitt val 

att använda fler teoretiker än antingen Nozick eller Rawls, eftersom skillnaden dem 

emellan inte är intressant för uppfyllandet av uppsatsens syfte. Frågan är berättigad 

men mitt val motiveras genom att Rawls på ett ypperligt sätt kompletterar Nozicks 

teori. Rawls diskuterar nämligen i större utsträckning än Nozick kring motsättningen 

mellan statens skyddsroll och medborgarnas rätt till frihet. Nozick å den andra sidan 

diskuterar mer ingående än Rawls kring statens bildande ur naturtillståndet. 

Återstoden av uppsatsens teoridel kommer följaktligen huvudsakligen att utgå från 

Rawls men dock kompletteras av Nozick (och i viss mån även Robert Dahl).  

 

2.3 Statens skyddsroll och de individuella fri- och rättigheterna 

Som tidigare nämnts har alla individer i naturtillståndet (anarkin) rätt att straffa en 

förbrytare (det vill säga en individ som kränker de grundläggande friheterna). I och 

med samhällskontraktet avsäger sig individerna rätten att bruka våld till staten som 

därmed blir monopolist på våldsutövande. Att staten innehar monopol på bruket av 

våld inom det aktuella territoriet är ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor för 

sammanslutningen att få kallas en legitim stat. Staten måste dessutom skydda allas 

rättigheter inom territoriet. När dessa båda villkor är uppfyllda är också statens 

huvudsakliga skyddsroll gentemot medborgarna uppfylld (Nozick, 2001, 161f). De 

individuella friheter som staten bör försäkra dess medborgare är samvets- och 

                                                 
2 Kortfattat är det Rawls och Nozicks syn på ”naturens lotteri” som skiljer dem åt här. Rawls tänker sig 
att för att gynna de sämst ställda bör en omfördelning av samhällets resurser äga rum bakom en slöja av 
okunnighet. Med detta åsyftas en fullständigt neutral instans som inte ser det minsta till sina egna 
intressen. Detta är, enligt Rawls, möjligt endast då ingen vet sin plats (kön, ålder, intelligens, 
styrka/svaghet, etnicitet, förmågor/icke-förmågor etcetera) i samhället (Rawls, 1996, 143ff). Detta 
legitimerar därmed någon form av resursomfördelande välfärdsstat. Nozick å andra sidan motsätter sig 
detta rättfärdigande av resursomfördelningar just med de argument, som tidigare nämnts; 
resursomfördelningar via exempelvis en inkomstskatt kan likställas med tvångsarbete och därmed en 
kränkning av den arbetandes rätt till sin produktion.  
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tankefrihet, personlig frihet och för alla lika politiska rättigheter. ”Utan dessa friheter 

skulle det politiska systemet, som jag förutsätter vara någon form av konstitutionell 

demokrati, inte vara en rättvis procedur” (Rawls, 1996, 197).  

 

Så långt allt väl. I praktiken finns ibland dock en motsättning mellan statens 

skyddsroll och de individuella friheterna, något som även demokratiteoretikerna i hög 

utsträckning diskuterar. Rawls menar att denna motsättning är oundviklig: ”Alla går 

med på att allmänhetens intresse av ordning och säkerhet sätter gränser för 

samvetsfriden” (ibid., 210). Som nämndes tidigare utgörs statens rättigheter summan 

av de rättigheter som medborgarna överlåtit på staten. Regeringen ska agera som 

medborgarnas ombud för att bevaka dessa rättigheter. Därmed är ett upprätthållande 

av den allmänna ordningen ett nödvändigt villkor för att alla individer med framgång 

ska kunna sträva mot sina individuellt önskvärda mål. En princip härledd efter 

allmänintresset, det vill säga den representativa jämlika medborgarens intresse, har 

därmed som målsättning att ”inskränka samvetsfriheten vid den gräns – hur diffus den 

än må vara – där statens intresse av den allmänna ordningen tar vid” (Rawls, 1996, 

211).  

 

2.4 Ska intoleranta tolereras? 

Politisk fri- och jämlikhet utgör grunden i demokratiteorin. Följaktligen har en 

regering inte befogenhet att legitimera eller illegitimera en sammanslutning. Givet en 

rättvis författning illegitimeras inte det som Rawls betecknar som en ”intolerant sekt”3 

per automatik. Istället befrias medborgarna från rättviseplikten först när ”våra egna 

legitima intressen” är rejält hotade (ibid., 216). ”Sålunda bör rättvisa medborgare 

eftersträva att bevara författningen med alla dess jämlikt fördelade friheter så länge 

inte friheten själv och deras egen frihet hotas” (ibid.). Ett viktigt komplement till 

rättviseplikten4 är dock att det är fullt legitimt för demokrater, eller toleranta som 

Rawls benämning lyder på motsatsen till de intoleranta, att tvinga de intoleranta att 

respektera andras frihet. ”Medborgarna i ett fritt samhälle bör inte betrakta de övriga 

som oförmögna att utveckla ett sinne för rättvisa, om detta inte är nödvändigt för 

frihetens egen skull” (ibid., 217). Enligt Rawls kommer en bibehållen respekterad 
                                                 
3 Rawls åsyftar här politiska partier grundade på doktriner med målsättningen att undertrycka de 
författningsenliga friheterna (Rawls, 1996, 214).  
4 Med rättviseplikten åsyftar Rawls en plikt som han menar att alla medborgare har att upprätthålla den 
rådande rättvisa författningen (givet att författningen verkligen är rättvis) (Rawls, 1996, 216).  
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frihet för intoleranta sammanslutningar eller individer att få en positiv effekt på deras 

värderingar om friheten. ”De [intoleranta] övertygas enligt den psykologiska 

principen att de, vilkas friheter skyddas av en rättvis författning och som själva drar 

nytta av en sådan, med tiden kommer att förvärva en lojalitet mot denna författning” 

(ibid.). Denna effekt är, menar Rawls, ”en följd av rättvisa institutioners stabilitet, ty 

stabiliteten innebär att när det uppstår tendenser till orättvisa kommer andra krafter att 

träda in, krafter som verkar för att hela arrangemanget ska fortsätta vara rättvist” 

(ibid.). Problem uppstår när en intolerant sekt uppstår och får så starkt stöd att den 

lyckas driva igenom sitt politiska program innan de stabiliserande krafterna förmått 

att omvända sekten till rättvisan. Enligt Rawls är detta ett ”praktiskt dilemma som 

filosofin inte ensam kan lösa” (ibid.). En annan väl etablerad demokratiteoretiker, 

Robert A. Dahl, hävdar dock att ett demokratiskt folks intresse av att den 

demokratiska processen består är okränkbart. Dahl menar att det därmed står staten 

fritt att välja en nödvändig balans mellan frihet och kontroll i syfte att de 

demokratiska förutsättningarna ska kunna naggas i kanten (Dahl, 2002, 284).  

 

2.5 Sammanfattning 

En liberaldemokratisk stat har som målsättning att skydda alla sina medborgares 

grundläggande fri- och rättigheter. Medborgarna har i och med samhällskontraktet 

avsagt sig rätten att bruka våld och därmed är staten monopolist på våldsutövning 

inom sitt geografiska område. Statens skyldighet att skydda alla medborgare från en 

kränkning av fri- och rättigheterna sätter, paradoxalt nog kan tyckas, gränser för den 

individuella friheten. Gränsen för hur långt staten tillåts kränka de individuella 

friheterna är inte helt enkel att definiera generellt. Principen är dock den att staten, 

som är medborgarnas ombud, ska handla i allmänintresset. Allmänintresset är i sin tur 

upprätthållandet av den allmänna ordningen, vilket är ett nödvändigt villkor för att 

alla individer med framgång ska kunna sträva mot sina individuellt önskvärda mål. 

Sammanfattningsvis kan sägas att staten har rätt att i viss mån kränka vissa individers 

frihet när friheten själv är hotad.  
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3. DEN SVENSKA STATEN OCH ÅSIKTSREGISTRERINGEN 

Som konstaterades i teoriavsnittet är en stat en territoriellt förankrad samhällsenhet 

som innehar det nödvändiga våldsmonopolet i regionen. En liberaldemokratiskt 

definierad legitim stat ska dessutom skydda alla sina medborgare mot kränkningar av 

de grundläggande friheterna. Som motprestation/betalning för beskyddet åläggs alla 

medborgare att följa de allmänna regler och lagar som staten utfärdar. Dessutom tar 

staten betalt för beskyddet i form av diverse skatter som medborgarna tvingas betala. 

Detta samhällskontrakt är fundamentet för den liberala statssammanslutningen.  

 

3.1  Grunden för den svenska staten och dess skyddsroll 

Sverige är, och var under det kalla kriget, en så kallad liberal parlamentarisk 

demokrati. I en liberal demokrati utgår all makt från folket. Allmän och lika rösträtt 

ska tillämpas i fria val och åsiktsbildningen ska vara fri. Genom parlamentarismen ska 

folkviljan förverkligas, dock utan att medborgarna i annat än liten skala deltar direkt i 

beslutsfattandet. Det sistnämnda är tänkt att förverkligas genom den representativa 

parlamentarismen. Politiska beslut tagna direkt av medborgarna utgör dels undantag i 

beslutsordningen och dels är dessa folkomröstningar inte beslutande utan endast 

rådgivande för riksdagens formella beslut. De av medborgarna valda 

parlamentarikerna förväntas kunna betecknas som åsiktsrepresentativa i förhållande 

till väljarkåren för att den förda politiken i rimlig utsträckning ska kunna betecknas 

som en avspegling av folkviljan. Dessutom måste ”rimliga krav på frihet i 

åsiktsbildningen” garanteras (Birgersson och Westerståhl, 1992, 20ff).  

 

Parlamentet, det vill säga Sveriges riksdag, garanteras, som den lagstiftande makten, i 

grundlagen som den främsta av de tre statsmakterna. Regeringen måste alltid ha 

riksdagsmajoritetens förtroende och domstolarna dömer utifrån de av riksdagen 

stiftade lagarna. Denna rangordning av statsmakterna syftar till att i möjligaste mån 

återspegla folkviljan i statsstyrets olika delar. Den konstitutionella ramen tillåter 

emellertid att regeringen självständigt driver vissa grenar av politiken. Det som främst 

åsyftas är utrikes- och säkerhetspolitiken. Dock har åtgärder vidtagits för att stärka 

riksdagens ställning även inom dessa områden. Stiftandet av utrikesnämnden 

bestående av riksdagsledamöter från samtliga representerades partier, med vilken 

regeringen ska överlägga utrikesärenden som är av större vikt, är ett tydligt exempel 
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på detta. Undantag till denna princip utgör regeringens möjlighet att insätta 

försvarsmakten i strid vid ett militärt angrepp mot riket (ibid.).  

 

I en liberal demokrati behöver inte den förda politiken vara ideologiskt liberal. Det 

som istället åsyftas är att staten är grundad på de liberala, eller frihetliga, 

grundvärderingarna. Statsmakterna har följaktligen inte möjlighet att besluta om lagar 

som strider mot dessa frihetliga värdegrunder. Detta garanteras av grundlagens fri- 

och rättighetsförklaring, i vilken statsmakterna lovat att avstå vissa slag av ingrepp 

genom lagstiftning. De rättigheter vilka skyddas i denna förklaring5 är yttrandefrihet, 

informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet samt 

religionsfrihet. Dessa friheter är allmänt formulerade principer vilka inte gäller fullt ut 

utan inskränkningar. Det heter att ”fri- och rättigheterna måste vägas mot andra 

berättigade intressen” (Birgersson och Westerståhl, 1992, 33). Beträffande 

inskränkningar kan dessa ske med hänvisning till exempelvis allmän ordning, rikets 

säkerhet, privatlivets helgd och beivrandet av brott. Dock betonas att 

”begränsningarna endast får tillgodose önskemål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och att de ej får utgöra ett hot mot folkstyrelsens grundvalar” (ibid., 34). 

Noteras bör även att i händelse av att en majoritet av medborgarna skulle föredra att 

avskaffa det demokratiska styrelseskicket så är detta fullt möjligt eftersom även 

grundlagarna kan ändras och avskaffas. Eftersom en grundlagsändring är av 

fundamental dignitet är dessa först möjliga efter två riksdagsbeslut, där ett val ägt rum 

emellan dessa (Halvarsson, 1999, 103).  

 

Rötterna till dessa begränsningar av de individuella friheterna går att finna i 

samhällkontraktsteorin och är teoretiskt rättfärdigade av Rawls då denne konstaterar 

att ”allmänhetens intresse av ordning och säkerhet sätter gränser för samvetsfriden” 

(Rawls, 1996, 210). Detta i sig utgör därmed inget demokratiskt problem eller 

dilemma. Problemet ligger istället i att göra avvägningar och bedöma huruvida 

inskränkningar av individuella friheter är nödvändiga för att uppnå de demokratiska 

målen. För, som konstaterades i teoriavsnittet, så har öppenheten och den respekterade 

friheten, även gentemot individer och organisationer som har ett icke-frihetligt 

samhälle som yttersta målsättning, en stabiliserande effekt på icke-demokraterna. 

                                                 
5 Regeringsformen 2 kap 1 §.  
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Sammanfattningsvis, å den ena sidan måste fundamentala samhällsintressen skyddas, 

å den andra sidan kommer ett tolerant agerande gentemot intoleranta att långsiktigt 

gynna det toleranta samhället. Att döma av detta konstateras att kränkningar av 

individuella friheterna så långt som möjligt bör undvikas. Först när friheten står inför 

ett reellt hot bör friheten försvaras genom att kränka intolerantas frihet.  

 

Till den svenska statens uppgifter hör att skydda medborgarna, och alla andra 

individer som befinner sig inom statens territorium, mot kränkningar av de 

grundlagsskyddade friheterna. För att organisera detta beskydd har staten utrustat 

landet med en polisstyrka och en försvarsmakt. Inom dessa båda organisationer ryms 

också en polisiär- och en militär säkerhetstjänst, vilka syftar till att parallellt med 

polisen och militären skydda landet mot verksamhet som hotar dess säkerhet. Med 

rikets säkerhet åsyftas såväl den inre säkerheten, det vill säga landets intresse av att 

bibehålla det rådande statsskicket, som den yttre säkerheten, det vill säga landets 

intresse av att bibehålla sitt nationella oberoende. Den polisiära verksamheten, som i 

Sverige sköts av Säkerhetspolisen (SÄPO) skall förebygga och avslöja brott mot 

rikets säkerhet, exempelvis spioneri och terrorism. Den militära dito, i Sverige kallad 

Försvarsmaktens säkerhetsskyddstjänst, har till uppgift att klarlägga säkerhetshotande 

verksamhet som riktas mot försvarsmakten, samt skydda densamma. I praktiken har 

dessa öppna säkerhetstjänsters uppgifter bestått i kontraspionage, 

terroristbekämpning, skydd av försvarets personal och materiel samt kartläggning 

och registrering av extrema partier/organisationer (SOU 2002:87, 55f).  

 

Enligt teorin har staten rätt att, om vissa kriterier är uppfyllda, kränka individers fri- 

och rättigheter. Det är detta som rättfärdigar grundläggande statliga skyddsfunktioner 

som polis och militär. Knappast någon demokratiskt sinnad individ motsätter sig att 

en person som begår till exempel ett mord frihetsberövas och därmed kränks. Syftet 

med detta frihetsberövande är dels att straffa mördaren och dels att säkerställa 

samhällsskyddet. Denna kränkning är moraliskt och teoretiskt oproblematisk att 

rättfärdiga och är därmed fullt legitim. Situationen hamnar dock i ett annat läge när 

staten kränker en laglydig individ, det vill säga en individ som inte har kränkt någon 

annans friheter. Det är dock så som ofta är fallet gällande åsiktsregistreringen. Statens 

kränkning av dessa individer är visserligen inte i närheten av den kränkning som 

frihetsberövad person utsätts för, men det rör sig ändock om en kränkning; staten 
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noterar en individs politiska uppfattning varpå individen i fråga till exempel 

diskvalificeras för vissa statliga ämbeten endast på grund av att staten inte 

sympatiserar med dennes åsikter eller måhända planeras denne att frihetsberövas vid 

en eventuell militär konflikt med främmande makt som vilar på den aktuella 

individens ideologi. Lägg därtill att metoden som staten använder för att bli varse 

individens politiska preferenser även den kan vara integritetskränkande i sig. För att 

bättre sätta åsiktsregistreringen i sitt rätta sammanhang, och därmed förhoppningsvis 

ge en mer nyanserad bild av densamma, följer nedan en sammanfattad redogörelse för 

den världspolitiska situationen under det kalla kriget.  

 

3.2 Sveriges ställning i det bilaterala världsläget efter 1945 

Efter nazismens fall i och med andra världskrigets slut kom USA:s ställning på den 

internationella politiska arenan att stärkas kraftigt såväl politiskt som militärt och 

ekonomiskt. Sovjetunionen, USA:s allierade storvälde i kampen mot Hitler, och dess 

ledare Josef Stalin, kunde knappast mäta sig med amerikanarna politiskt och 

ekonomiskt. Dock var Sovjetimperiet en militär och ideologisk supermakt. Med 

ideologisk supermakt åsyftas att det i praktiskt taget samtliga länder fanns större eller 

mindre grupper som var anhängare till Sovjetunionen och kommunismen (Lundestad, 

1997, 11ff).  

 

Denna bilaterala världspolitiska situation kom att dominera den internationella 

politiska arenan ända fram till Sovjetunionens upplösning 1991. Konflikten, som i 

grunden var en huvudsakligen ideologisk dito, tog sig i uttryck inte bara just 

ideologiskt utan även socialt och ekonomiskt. De båda supermakterna hade ett antal 

öppet allierade, inte minst i de båda militärpakterna (Warszawapakten och Nato) men 

också stater som stödde respektive sida på basis av en värdegemenskap med 

densamma. Sverige förhöll sig militärt neutralt, precis som landet gjort under andra 

världskriget, men det svenska värdesystemet hade definitivt mer gemensamt med 

USA och de andra Nato-länderna än med Sovjet och Warszawapakten (frihet, 

öppenhet, demokrati etcetera) (SOU 2002:87, 129ff).  

 

Sovjet och de andra kommunistländerna byggde sina styrelseskick på marxistisk teori, 

vars mål var att ”upprätta en värld i frihet och jämlikhet” (ibid., 134). 

Frihetsbegreppet definierades dock inte som individuell frihet utan istället som 
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kollektiv dito. Människan (som grupp) har ett gemensamt intresse i att frigöra sig från 

beroendet av opersonliga krafter (marknad, kapitalism med mera). Målsättningen var 

att människan skulle göra sig loss från sina bojor och bli ett med sin sanna natur. Den 

marxistiska teorin påpekar dock att en sådan utveckling kräver total kontroll över 

människans sociala och ekonomiska miljö. Följaktligen var tvång ett legitimt medel 

för att nå den marxistiska utopin. Tvånget var nödvändigt såväl inom marxistiska 

styrelseskick (mot oliktänkande) som internationellt (mot icke-marxistiska stater) 

(ibid., 134ff). De kommunistiska staterna samlades i den kommunistiska 

internationalen, Komintern, vilken Stalin omvandlade till ”ett lydigt redskap för 

sovjetisk utrikespolitik” (ibid., 138). Komintern gjorde anspråk på att vara ett 

världsparti och sammanslutningens syfte var att åstadkomma en marxistisk 

världsrevolution (ibid.).  

 

”Hotbilder är föreställningar om fientlighet” (SOU 2002:87, 141). Definitionsmässigt 

utgjorde Sovjetunionen därmed ett starkt säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Att hotet 

var reellt påvisar Sovjetunionens militära styrka samt det faktum att landet styrdes 

diktatoriskt och inte minst Sveriges geografiska närhet till detsamma. Sovjetunionen 

hade tidigare påvisat att de sökte vinna säkerhet genom att ta kontroll över sina 

grannländer (Tjeckoslovakien, Ungern, Polen med flera) (ibid.) Lägg därtill att 

Sovjetunionen i Sveriges östliga grannland, Finland, bibehöll sin militärbas i Porkala 

fram till 1955. Finland fungerade visserligen inrikespolitiskt som en västlig 

demokrati. Utrikespolitiskt kom dock landet att lägga stor vikt vid en god relation 

med Sovjetunionen (Lundestad, 1997, 33). Denna helhetsbild av världsläget gjorde att 

det var ”ofrånkomligt att detta uppfattades som uttryck för expansiva avsikter” (SOU 

2002:87, 141) från Sovjetunionens sida.  

 

3.3 Intoleranta organisationer och sammanslutningar 

I kapitel 3.1 konstaterades att enligt etablerad demokratiteori innehar staten rätten att 

kränka intoleranta individer i syfte att säkra den liberala demokratins existens, och 

därmed också säkerställa att medborgarna tillåts leva i ett samhälle som respekterar de 

grundläggande friheterna. Eftersom tolerans, enligt Rawls, har en stabiliserande effekt 

på intoleranta bör dock dessa kränkningar så långt som möjligt undvikas. 

Sovjetimperiets geografiska närbelägenhet till Sverige utgjorde knappast ensamt skäl 

för att registrera pro-sovjetiska svenskar. Det kan ju exempelvis hypotetiskt tänkas att 
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kvantiteten sovjetsympatisörer i landet hade varit av obetydlig vidd och därmed inte 

verkat förstärkande på hotsituationen, även om de haft som uttalad målsättning att så 

göra. Dessutom är det teoretiskt möjligt att de svenska kommunisterna visserligen 

sympatiserade med mångt och mycket i Sovjetunionens politik, men utan att 

ifrågasätta den svenska parlamentarismen. Med bakgrund av detta motiveras en 

genomgång av den kommunistiska rörelsen i Sverige under den aktuella perioden. 

Vilka var grupperna som bevakades av de svenska säkerhetstjänsterna och vars 

medlemmar åsiktsregistrerades? Hur starka var de och vilken värdegrund vilade de 

på? Denna genomgång är nödvändig för att ytterligare förstå statens beslut att 

åsiktsregistrera medborgare.  

 

3.3.1 Sveriges kommunistiska parti (skp) 

Skp var Sveriges ledande kommunistiska parti, vilket bildades 1917, det vill säga 

samma år som oktoberrevolutionen i Ryssland ägde rum. 1919 var partiet med och 

bildade den kommunistiska internationalen, Komintern, och blev därmed en fraktion 

till densamma. Kominterns uttalade målsättning var att med fysiskt våld krossa de 

parlamentariska institutionerna, polisen, militären och rättsväsendet. Dessa 

målsättningar kvarstod fram till Kominterns upplösning 1943 och stödet till 

Sovjetunionen och dess politik var otvivelaktigt lojal. Exempelvis stödde skp Sovjets 

anfall mot Finland 1939, något som orsakade en kraftfull opinion mot partiet. Efter 

Sovjets uppslutning på de allierades sida mot Tyskland minskade dock motståndet 

mot skp och i riksdagsvalet 1941 fick partiet över tio procent av rösterna. Efter 

Kominterns upplösning intog partiet en mer självständig hållning och detta kan ses 

som början på partiets demokratisering och anpassning till parlamentarismen (SOU 

2002:87, 165ff). 1944 proklamerade till exempel den kommande partiledaren 

Hildning Hagberg att en fredlig väg till socialismen var önskvärd. Dock skulle 

arbetarklassen, enligt Hagberg, inte ”avstå från att använda tvång eller våld om så 

visade sig nödvändigt” (SOU 2002:93, 26). Från och med 1967 och antagandet av ett 

nytt partiprogram samt namnbyte till vänsterpartiet kommunisterna (vpk) anslöt sig 

partiet dock formellt till den demokratiska parlamentarismen (SOU 2002:87, 178).  

 

Allt från partiets bildande fram till slutet av 1960-talet var skp den organisation som 

bevakades mest intensivt av säkerhetstjänsterna (SOU 2002:93, 5). Detta eftersom de, 

samtidigt som de var den klart största kommunistiskt orienterade sammanslutningen, 
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var en betydande aktör inom svensk politik och dessutom proklamerade en 

upplösning av det rådande samhällssystemet. Sannolikheten att partiet vid en 

eventuell militär konflikt med Sovjet skulle stödja de sistnämnda istället för att 

försvara Sverige bedömde säkerhetstjänsterna som betydande. Visserligen hade 

formuleringen i partiprogrammet om att partiets ställningstagande i en krigssituation 

inte var att försvara landet utan arbetarklassen och det kommunistiska partiets 

intressen strukits, men något öppet proklamerande om avsteg från denna princip togs 

inte. Skp i sig självt bedömdes inte kunna tänkas utgöra något realistiskt hot mot 

samhällsordningen, även om deras formella målsättning var att så göra. Istället 

fruktades spioneri och underrättelseverksamhet för Sovjetunionens räkning samt 

naturligtvis ett sovjetiskt angrepp på Sverige. Under rubriken ”Medel för 

underrättelseverksamheten i Sverige” konstaterade (1946) den militära 

säkerhetstjänsten bland annat följande: ”För en så omfattande 

underrättelseorganisation som den ryska erfordras givetvis en stor mängd medhjälpare 

och agenter. Med det stora antalet sympatisörer som finnes inom kommunistpartiet är 

givetvis en sådan agentvärvning ej särskilt svår” (SOU 2002:87, 167f). Samtidigt 

konstaterades dock att ryssarna på senare år undvikit att anlita folk som är 

partianslutna (ibid.). Med detta torde åtminstone två syften ha uppnåtts. För det första 

riskerades inte partiet som sådant att i lika hög utsträckning ackrediteras vid ett 

eventuellt avslöjande och för det andra torde risken för ett avslöjande minska om 

förbindelsen till partiet var vagare. Kartläggningen av potentiella sovjetiska 

sympatisörer borde sannolikt därmed ha försvårats och tvingats bli mer omfattande.  

 

Kulmen för övervakningen av skp nåddes under början av 1950-talet, varpå den 

stagnerade för att sedan trappas ned och slutligen avvecklas. Det sista dokumenterade 

tillfället då ett partistyrelsemöte var föremål för övervakning var 1964, samma år som 

C. H. Hermansson tillträdde som partiordförande och partiets egen ”partiskola” 

belägen i Östtyskland stängdes. Telefonövervakningen fortgick dock ytterligare ett 

par år (SOU 2002:93, 70f).  

 

Skp var inte ensamt kommunistiskt parti att ändra sina formella målsättningar med 

samhällsutvecklingen under 1960-talet. Flera andra kommunistiska partier i 

västländerna gjorde samma sak och de styrande socialistiska partierna i de så kallade 

folkdemokratierna genomgick samma process. Detta fick säkerhetstjänsterna att 
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initialt betrakta demokratiseringsprocessen med skepsis. I slutet av 1966 konstaterade 

dock IB6 i en PM att det var ”föga troligt att partiet skulle spoliera sina ansträngningar 

att bli accepterat som ett demokratiskt och nationellt parti genom att bedriva illegal 

verksamhet” (SOU 2002:87, 178). Dock fanns vissa traditionalistiskt sinnade 

fraktioner och medlemmar kvar men dessa betecknades av IB som en ”relativt liten 

skara fanatiker som i alla sammanhang försvarade Sovjetunionen” (ibid.). Denna 

uppfattning delades emellertid inte av alla inom polisen och säkerhetstjänsterna. I de 

sista översikterna av skp:s verksamhet hävdas att ”Hermanssons modernistiska 

hållning inte kan betraktas som helt representativt för partiet” (SOU 2002:93, 142).  

 

Eftersom övervakningen av skp var av högst omfattande grad bevakade 

säkerhetstjänsterna också partiets ungdoms- och vänskapsförbund samt diverse 

utbrytningar. Genom åren har ett antal organisationer kommit och gått, bytt namn 

samt återuppstått i nya skepnader. De mest centrala, undantaget KFML, KFML(r), 

KPML(r) och APK vilka behandlas särskilt i kapitel 3.4.2 och 3.4.3, var Sveriges 

Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU), Demokratisk Ungdom (DU), Vänsterns 

Ungdomsförbund (VUF), Offensiv7, studentorganisationen Clarté samt Revolutionära 

Marxisters Förbund (RMF) sedermera Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF) 

(SOU 2002:87, 179ff).  

 

3.3.2 KFML, KFML(r) och KPML(r) 

Det var inte alla skp-medlemmar som var positiva till partiets anpassning till 

parlamentarismen och demokratin. Följaktligen kom ett antal mer traditionalistiskt 

pro-sovjetiskt sinnade fraktioner att bryta sig ur moderpartiet och bilda nya, mer 

radikala, partier och sammanslutningar. I samband med skp:s/vpk:s formella 

erkännande av den parlamentariska demokratin, 1967, bildades den första 

utbrytarorganisationen, Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna, eller KFML 

som grupperingen förkortades. Utbrytningen var inte något som skedde över en natt 

utan splittringen inom skp hade blivit mer och mer påtaglig alltsedan 

vänstersocialistiska tankegångar vunnit mark från den mer traditionella 

kommunismen med början i ungdomsförbundet i slutet av 1950-talet. Valet av den 

jämförelsevis pragmatiske C. H. Hermansson som partiledare (1964) samt 
                                                 
6IB (Informationsbyrån) var en del av säkerhetstjänsten.  
7 Numera Rättvisepartiet Socialisterna.  
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godkännandet av det nya partiprogrammet 1967 kan istället betecknas som tungan på 

vågen i processen (SOU 2002:91, 15ff). Vid bildandet av KFML fastslogs att 

organisationens syftade till att ”förbereda återskapandet av ett marxist-leninistiskt 

parti i Sverige” (ibid., 18). Många av de KFML-aktiva fortsatte emellertid att vara 

medlemmar i skp parallellt med sitt engagemang i det nybildade förbundet (ibid., 19).  

 

Inte heller inom KFML kunde de aktiva enas om en gemensam ideologisk hållning 

varpå rörelsen splittrades redan 1970. Huvudanledningen till detta var att på KFML:s 

första kongress (1969) beslutades att rörelsen skulle tydligare ansluta sig till den 

kinesiska, maoistiska, kommunistiska ideologin. Det hela mynnade ut i en splittring 

där den mer radikala göteborgsavdelningen bildade KFML(r), där r:et fick 

representera att organisationen arbetade för ett maktövertagande genom revolution 

(ibid., 22f).  

 

Ett par år senare (1973) ansåg KFML att tiden var inne för att leva upp till sitt 

formella syfte och organisationen gav nytt liv åt namnet skp som återtogs och därmed 

var ett nytt marxist-leninistiskt svenskt parti en realitet. Partiet nådde dock aldrig 

några större framgångar. Exempelvis uppmanades medlemmarna att i valet 1982 

rösta på socialdemokraterna (SOU 2002:87, 199). Ett nytt försök till en återstart 

gjordes 1986 då partiet bytte namn till Solidaritetspartiet. Inte heller detta lyckades 

och 1990 lade partiet ned verksamheten på riksplanet (SOU 2002:91, 23ff).  

 

Även den revolutionära utbrytargruppen, KFML(r), ansåg sig senare mogna att bilda 

ett parti och på kongressen 1977 antogs namnet KPML(r), där helt enkelt F:et för 

förbund byttes till ett P (parti). Partiet hade i början av 1990-talet cirka 3000 

medlemmar (SOU 2002:87, 199). KPML(r) har aldrig lyckats nå några framgångar 

på riksnivå men har haft, och har även vid dags dato, parlamentarisk representation i 

åtminstone en kommun, Karlshamn, där man för närvarande är tredje största parti i 

fullmäktige (Internet 1). Sedan början av 1990-talet har partiet också en rikstäckande 

ungdomsorganisation i Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) (SOU 2002:91, 

122ff).  

 

KFML, KFML(r) och KPML(r) var under hela perioden intressanta ur en 

säkerhetsaspekt. Såväl buggning som telefonavlyssning och bevakning av möten och 
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kongresser har organisationerna utsatts för genom åren. Dessa metoder, parallellt 

med studiet av öppna källor, genererade en mängd åsiktsregistreringar. Endast 

medlemskap i dessa organisationer var nämligen grund nog för att hamna i SÄPO:s 

centralregister mellan åren 1967 och 1988. KPML(r), vilken är den enda av dessa 

som existerar än idag, tilldrar sig fortfarande, om än i jämförelsevis blygsam skala, 

SÄPO:s uppmärksamhet. År 1980 fanns 1374 personer registrerade på grund av 

aktivitet inom skp och Röd Ungdom och 1998 fanns fortfarande 174 personer kvar i 

registret. (ibid., 43ff). 

 

3.3.3 Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) 

En annan traditionalistiskt sinnad marxist-leninistisk falang bröt sig ur vpk 1977 och 

bildade APK. Anledningen till utbrytningen var vpk:s mer och mer självständiga 

hållning gentemot Moskva, något som inte var populärt bland de mest pro-sovjetiska 

anhängarna. En starkt bidragande orsak till att utbrytningen kom just i slutet av 1970-

talet var den uppkomna kärnkraftsdebatten; vpk var emot kärnkraft medan de 

moskvatrogna förordade densamma. APK hade som mest cirka 5000 medlemmar och 

partiets största valframgång kom 1979 då de erhöll cirka 0,2 procent av rösterna. 

Trots sin ringa storlek tilldrog sig APK säkerhetstjänsternas uppmärksamhet då de 

hade intim kontakt med Moskva och vid ett antal tillfällen hade rykten gjort gällande 

att partiet erhållit ekonomiska bidrag i miljonklassen från det ryska 

kommunistpartiet. SÄPO har dock aldrig kunnat fastställa dessa fakta. 1995 försattes 

APK i konkurs men ombildades tämligen omgående och antog den nu lediga 

beteckningen skp (SOU 2002:93, 247ff).  

 

Eftersom partiet bildades efter det att säkerhetstjänsternas bevakning av 

vänsterextremister nått sin kulmen övervakades APK aldrig som mest intensivt men 

eftersom ledande aktörer inom partiet hade intensiva kontakter med främmande makt 

kom partiet ändå i realiteten att övervakas. Rikspolisstyrelsen begärde 1981 att 

övervakningen av APK skulle intensifieras. Regeringen delade dock inte 

rikspolisstyrelsens bedömning och avslog begäran att föra upp partiet på SÄPO:s 

tjänsteföreskrift över de farligaste organisationerna i Sverige. Övervakningen av 

APK fortgick ändock fram till 1995, då SÄPO gjorde bedömningen att partiet inte 

längre utgjorde något säkerhetspolitiskt hot. Sedan dess har inga nya uppgifter 

tillförts partiets akt hos SÄPO (SOU 2002:93, 253ff).  



 20

3.3.4 Freds- och FNL-rörelserna 

I länderna som deltagit i andra världskriget rådde krigströtthet och fredsvilja bland en 

stor del av befolkningen och på en konferens i Paris 1949 bildades en internationell 

fredsorganisation, Världsfredsrådet. Även i Sverige var krigsmotståndet stort och 

1951 bildades Svenska Fredskommittén (SFK), vilken hade nära band till 

Världsfredsrådet. Fredsrörelsen präglades av ett vänsterperspektiv och statspolisen 

konstaterade 1949 att fredsrörelsen ”drevs av de kommunistiska partierna och de 

kommunistiska täckorganisationerna” och dess fredsarbete betecknades som 

”utpräglat politisk och ingenting annat än en opportun arbetsform för den sovjetryska 

propagandan” (SOU 2002:87, 205f). En liknande bedömning gjordes av den militära 

underrättelsetjänsten i en PM 1962 där det konstaterades att ”de internationella 

frontorganisationerna utger sig för att vara ideella rörelser och kan därför locka icke-

kommunistiska idealister att samarbeta (idealister som inte förstår att de därigenom 

går kommunisternas ärenden)” (ibid.). Den nära kopplingen mellan SFK och 

kommunismen bibehölls även efter skp:s/vpk:s demokratisering och under början av 

1980-talet hade istället APK en dominerande ställning inom kommittén (SOU 

2002:93, 253f).  

 

Krigsmotståndet tog sig även i uttryck i rörelser som bildades som en följd av 

ofredliga händelseutvecklingar i geografiska områden. Den rörelse som växte sig 

starkast av dessa var FNL8-rörelsen, vilken öppet stödde den kommunistiska 

gerillarörelsen i södra Vietnam och starkt kritiserade USA. FNL hade starkt stöd i 

svenska marxist-leninistiska kretsar och det förekom nära kontakter mellan KFML 

och FNL-rörelsen. Noterbart i sammanhanget är också att FNL-rörelsens 

sympatisörer på intet sätt var uteslutande vänsterextremister. Rörelsen hade istället ett 

brett politiskt stöd av exempelvis socialdemokraterna och även delar av centerpartiet 

och folkpartiet (SOU 2002:87, 184f).  

 

Av fredsrörelsens olika grupperingar, av vilka ett par är nämnda ovan, är FNL-

sympatisörerna de som bevakades mest intensivt. Exempelvis bevakades ett antal 

FNL-kontor permanent genom bland annat buggning och telefonavlyssning. Även 

SFK:s expedition i Stockholm bevakades vid enstaka tillfällen (ibid., 244ff).  

                                                 
8 Sydvietnams Nationella Befrielsefront.  
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3.3.5  Övriga rörelser 

Antalet extrema organisationer på vänsterkanten var under perioden otaliga till antalet 

och de som redogjorts för är bara de vilka ägnats mest uppmärksamhet av SÄPO. Vid 

sidan om dessa rena kommunistiska sammanslutningar fanns andra frihetligt 

socialistiskt inriktade dito exempelvis syndikalistiska Sveriges Arbetares 

Centralorganisation (SAC), diverse organiserade trotskister, bokförlaget Ordfront, 

hyresgäströrelsen, musikrörelsen samt diverse bokhandlare och tidningsredaktioner 

(SOU 2002:91, 115ff och 379). Dessutom fanns ytterligare rena kommunistiska 

mindre organisationer.  

 

3.4 Sammanfattad bedömning av hotbilden mot Sverige 

Efterkrigstiden fram till Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet präglades i 

mångt och mycket av det kalla krigets konfliktlinjer. Ett sovjetiskt militärt anfall på 

Sverige stod knappast runt hörnet, åtminstone inte ur ett kortsiktigt perspektiv, men 

samtidigt var hotbilden mot den svenska staten tydlig. Sovjetunionen tog under 1940- 

och 1950-talen kontroll över flera andra, tidigare självständiga, stater genom militärt 

våld. Samtidigt måste den sovjetiska ideologiska basen tas i beaktande. Marxistisk 

teori legitimerar nämligen våld och tvång gentemot individer och stater som inte delar 

den kommunistiska uppfattningen om hur en stat bör vara upprättad. Den sovjetiska 

statsideologin hade därmed rättfärdigat ett angrepp på exempelvis Sverige om syftet 

med attacken hade varit att realisera den marxistiska utopin. Detta kombinerat med att 

den vänsterextrema rörelsen i Sverige dels inte var av obetydlig styrka, dels var 

tämligen pro-sovjetisk, torde ha förstärkt statens bedömning att vidta preventiva 

åtgärder. Detta trots att dessa åtgärder i viss mån kränkte individers grundläggande 

frihet.  
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3.5 Informationsanskaffningen 

I detta kapitel redogörs för hur säkerhetstjänsterna gick till väga för att erhålla 

information om ovan nämnda grupperingar samt dess medlemmar och sympatisörer. 

Detta är av intresse då informationsanskaffningen ger en bild av hur individers 

personliga integritet måhända kan ha kränkts. Även innehållet i registren, det vill säga 

vad som registrerades är av intresse.  

 

Under andra världskriget hade såväl militärens som polisens och säkerhetstjänsternas 

verksamhet i mångt och mycket präglats av beredskap. När kriget var slut blev istället 

en omorganisering av verksamheten efter beredskapsåren den primära uppgiften. 

Anskaffandet av informationen skedde med hjälp av flera mer eller mindre 

kontroversiella metoder. I detta kapitel redogörs för hur det gick till när 

säkerhetstjänsterna inhämtade information om individers politiska engagemang och 

åsikter samt extrema organisationers verksamhet.  

 

3.5.1 Öppna källor 

Det förmodligen minst kontroversiella anskaffningsförfarandet var studiet av så 

kallade öppna källor, det vill säga huvudsakligen böcker och tidningar som 

publicerades av de olika organisationerna. I dessa organ redovisades ofta öppet 

uppgifter om medlemmar, sympatisörer och information om verksamheten (SOU 

2002:87, 291). Denna inhämtningsmetod var också den som genererade kvantitativt 

mest omfattande resultat (ibid., 243).  

 

3.5.2 Yttre spaning 

Med yttre spaning avses skuggning av personer, spaning från fasta 

observationslokaler samt övervakning av demonstrationer och offentliga möten. 

Denna metod användes i betydande utsträckning vid bevakningen av 

ytterlighetsorganisationerna och dess sympatisörer. Talare, anförandets innehåll, 

antalet deltagare, fanborgar, flygbladsutdelning samt eventuella intermezzon 

rapporterades. Fotografering av personer, för senare identifiering, förekom också i 

viss utsträckning. Också interna organisationsmöten, exempelvis kongresser, var 

föremål för övervakning såtillvida att de som gick in och ut från lokalen söktes 

identifieras. De lokaler som bevakades permanent var skp:s högkvarter (1945-65), 
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FNL-kontoret, KFML(r):s högkvarter (fram till slutet av 1970-talet) och de i 

Stockholm belägna bokhandlarna Oktober och Röda Stjärnan (ibid., 291f).  

 

3.5.3 Förtroliga meddelare 

Här avses såväl personer som har infiltrerat en organisation och kontinuerligt 

rapporterar till polisen som personer som vid något enstaka tillfälle lämnar 

information som de av en händelse har erfarit. Denna metod var väl utbredd: ”Den 

kommunistiska rörelsen täcktes av ett nät av meddelare. De fanns i pressen, på 

partikanslier, inom ungdomsrörelsen och inom vänskapsförbunden” (SOU 2002:87, 

245). Vissa personer rapporterade regelbundet inifrån rörelsen under många år, i vissa 

fall upp till ett par decennier, och erhöll ersättning från säkerhetstjänsten. Även 

personer som stod utanför den kommunistiska rörelsen, men som av en eller annan 

anledning ändå kände till en del om dess verksamhet, anlitades som meddelare. Det 

kunde här röra sig om till exempel anställda som uppgav vilka av kollegorna som 

hyste kommunistiska sympatier, brevbärare som noterade vilka som prenumererade 

på kommunistiska tidningar eller gymnasieungdomar som lämnade uppgifter som 

lokala kommunistiska aktiviteter vid respektive skola. Som en följd av ett antal inte 

alltför populära så kallade ”affärer”, exempelvis avslöjandet av en sjukhusspion i 

Göteborg 1975, avvecklades dock meddelarsystemet under slutet av 1970-talet (ibid., 

245ff).  

 

3.5.4 Telefon- och postkontroll 

Telefonkontroll var under perioden 1945-1975, kombinerat med spaning, en av de 

viktigaste informationskällorna. Ur polisens synvinkel medförde dock avlyssningen 

vissa juridiska problem då telefonkontroll endast tilläts då en förundersökning 

gällande allvarligare brottslighet var inledd. Avlyssningen av en organisation 

grundades i regel på misstanke om förberedelse till uppror eller sabotage, ofta som en 

följd av en inledd förundersökning mot någon ledande person inom organisationen. 

Stockholms rådhusrätt gav exempelvis tillstånd till avlyssning inte av bara personerna 

mot vilka förundersökningarna var riktade utan även mot bland annat Bokhandeln 

Oktober (1968-1975), ett antal lokala FNL-kontor (perioden 1968-1972), Kafé Marx 

(1968-1970) samt skp-komplexets huvudväxel (1952-1967/68) (ibid., 247ff).  
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3.5.5 Buggning och andra former av teknisk avlyssning 

Med buggning avses hemlig avlyssning av tal i enrum, samtal eller förhandlingar vid 

sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till. Denna 

metod är omdebatterad och ytterst kontroversiell varför den inte tillämpats i den 

omfattningen som andra mindre kontroversiella metoder. Organisationer som dock 

buggades var skp (1951-52), FNL-rörelsen (1968-69) och KFML(r):s kongress 1969 

(ibid., 252ff).  

 

3.5.6 Samarbete med andra myndigheter 

Statspolisen erhöll under perioden information från flera andra statliga myndigheter. 

Postverket och Televerket är redan nämnda (se kapitel 3.6.4) men även passpolisen 

och utrikesdepartementet (UD) rapporterade till polisen. Passpolisen noterade och 

vidarebefordrade exempelvis identiteterna på de personer som åkte med på så kallade 

fredskryssningar runt Östersjön arrangerade av Svenska Fredskommittén (SFK) under 

åren 1954-1958 (SOU 2002:87, 254ff).  

 

3.5.7 Samarbete med utländska säkerhetstjänster 

Säkerhetstjänsternas samarbete med utländska dito sträcker sig till före andra 

världskriget. Framförallt skedde informationsutbyte med andra nordiska 

säkerhetstjänster, främst de norska och danska men även den finska. Samarbetet rörde 

främst de maoistiska och trotskistiska organisationerna. Exempelvis lämnade svenska 

säkerhetstjänsten ut uppgifter när ledande svenska ”kineskommunister” reste till ett 

annat nordiskt land, detta i syfte att möjliggöra spaning för säkerhetstjänsten i det 

aktuella landet (ibid., 256ff).  

 

3.5.8 Andra metoder 

Hit räknas information som erhölls genom tillfälligheter eller genom enstaka 

operationer av diverse slag. Exempelvis kom polisen på olika sätt över ett antal 

adress- och anteckningsböcker innehållande information som bedömdes vara av 

intresse (ibid., 255ff).  
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3.6 Registreringen 

Arbetssätten med att dataregistrera all inkommen information har varierat över tiden. 

Under perioden 1945-1965 tillämpades ett militärt system för bedömning av uppgifter 

av agentkaraktär. Källornas tillförlitlighet bedömdes från A till E, där A 

representerade en sedan länge tillförlitlig källa och E en tvivelaktig dito. Vidare 

rankades även själva underrättelserna i en skala från 1 till 6, där 1 stod för ”mycket 

trolig”, 5 för ”otrolig” och 6 för ”okänd, omöjlig att bedöma” (ibid., 262). Parallellt 

med detta register hade säkerhetstjänstens Stockholmsavdelning, den så kallade 6:e 

roteln, ett centralt spaningsregister vilket upprättats under andra världskriget. Där 

registrerades diverse vänster- och högerorienterade individer och grupperingar som 

skulle kunna utgöra en direkt säkerhetsrisk. Personerna i registret graderades i en 

skala från A till D, där A stod för särskilt farliga personer som personer i partiernas 

nyckelpositioner, B betecknade aktiva medlemmar, C stod för övriga organiserade 

medlemmar och D representerade övriga sympatisörer. 1944 uppgick antalet 

registrerade kommunister till 58000, varav cirka 7000 stod under benämningen A 

eller B9 (SOU 2002:87, 263).  

 

De senare åren var åsiktsregistreringen inte lika omfattande som under ovan nämnda 

period. Dock gjorde säkerhetspolisen vid ett antal tillfällen omfattande genomgångar 

av diverse extremistgrupperingar. Vänskapsföreningarna (till exempelvis Kina, 

Albanien, Jugoslavien, Kuba och Sovjetunionen) och dess eventuella kontakter med 

främmande makter kartlades 1980. Målsättningen var att i registret införliva samtliga 

”styrelsemedlemmar, och övriga personer – medlemmar och andra – som ådragit sig 

misstankar för illegalt samröre med främmande makts underrättelsetjänst” (ibid., 

345). Vidare gjordes senare kartläggningar av extremiströrelser (1981) som 

exempelvis KPML(r), fredsrörelserna (1983), högerextremister (1992) samt miljö- 

och djurrättsaktivister (1999) (ibid., 345f).  

 

Den databas som huvudsakligen användes vid åsiktsregistreringen var 

säkerhetspolisens centralregister. Registrets syfte var att utgöra ett spaningsregister 

för att underlätta säkerhetspolisens verksamhet att förebygga och avslöja brott mot 

rikets säkerhet samt för terroristbekämpning. I centralregistret registrerades de 
                                                 
9 Antalet registrerade nazister uppgick vid samma tidpunkt till cirka 13000, varav omkring 1300 
betecknades under A eller B.  
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uppgifter som behövdes för databasens ändamål. Dock fick inga ytterligare 

anteckningar göras enbart på grund av tillhörigheten till en viss organisation, istället 

fick dessa noteringar göras först efter en individuell behovsprövning. 1980 var drygt 

4000 individer registrerade i centralregistret. År 1990 hade siffran reducerats till cirka 

3600 och 1998 var den drygt 2100. Numera är de flesta som är registrerade i 

centralregistret personer som bedöms som en säkerhetsrisk och tillhör exempelvis 

KPML(r) eller Nordiska Rikspartiet (NRP)10 alternativt är aktiva anarkister eller andra 

aktivister och gjort sig skyldig till, alternativt misstänkts för, brott (ibid., 351ff).  

 

Vid sidan av centralregistret gjordes även så kallade arbetsanteckningar över personer 

som bedömdes vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv. Grunden för registrering i 

arbetsanteckningarna var mer vag än för centralregistret. Här kunde personer som inte 

har någon formell tillhörighet till en organisation, men som ändock synts på 

exempelvis möten och kongresser med mera noteras. Andra som noterats i 

arbetsanteckningar är prenumeranter på Proletären11, trotskistiskt sinnade SSU12:are 

och djurrättsaktivister (SOU 2002:87, 355ff).  

 

Genom åren har registrering av dessa arbetsanteckningar ifrågasatts, inte bara 

såtillvida att det kan tänkas medföra ett moraliskt problem att åsikter enkom utgör 

grund för registrering, utan även har vissa hävdat att systemet måhända strider mot 

grundlagen eftersom Regeringsformen13 förbjuder åsiktsregistrering i ett allmänt 

register. Justitiekansler (JK) Hans Stark gjorde 1988 bedömningen att otillåten 

åsiktsregistrering inte förekommit i Sverige efter 1969. Generaldirektören Mats 

Börjesson förklarade dock 1990 att han fann JK:s bedömning ”något överraskande” 

då Börjesson själv sade sig vara ”personligen ganska övertygad” om att sådana 

anteckningar var ”att betrakta som register i grundlagens mening och alltså förbjudna” 

(ibid., 356).  

                                                 
10 Nationalsocialistiskt parti.  
11 KPML(r):s veckovis utkomna nyhetstidning.  
12 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.  
13 2 kap. 3 §.  
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3.7 Sammanfattad bedömning av statens arbetssätt vid  

 åsiktsregistreringen 

Flera av de metoder som säkerhetstjänsterna använde för att skaffa information om de 

aktuella övervakningsobjekten kan ifrågasättas. Att avlyssna telefoner, bugga och 

(permanent) bevaka lokaler samt ha infiltratörer i organisationer är, om inte illegitima, 

så åtminstone tveksamma metoder i ett demokratiskt samhälle. I teoriavsnittet 

konstaterades att staten visserligen innehar en unik position, då den innehar vissa 

nödvändiga monopol, men dess rättigheter är för den skull inte unika. Enligt Nozick 

är statens rättigheter inget annat än summan av de rättigheter som medborgarna, i och 

med samhällskontraktet, har överlåtit till densamma. 
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4. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Staten har rätt att kränka medborgarnas frihet om, men bara om, friheten självt står 

inför ett reellt hot. Därmed torde de flesta liberala staters kränkningar av de 

individuella friheterna vara möjliga att till fullo rättfärdiga då ett reellt hot troligen 

uppstår först när en individ eller en sammanslutning individer kränker andra 

individers grundläggande frihet (misshandel, mord, stöld etcetera). Detta resonemang 

är emellertid inte applicerbart på majoriteten av den svenska statens åsiktsregistrering 

av vänsterextremister under det kalla kriget. Flertalet av dessa individer hade 

nämligen inte kränkt någon annans frihet och därmed missbrukat sin egen dito. Istället 

bestod ”brottet” i att individerna i fråga inte delade det rådande samhällsstyrets 

grundläggande politiska åsikter och följaktligen arbetade för en förändring av 

statsskicket i enlighet med sin övertygelse. Statens åtgärder gentemot dessa individer 

var ur flera aspekter kränkande. För det första diskvalificerades åsiktsregistrerade 

individer för ett antal ämbeten. Dessutom fanns beredskapsplaner för hur de skulle 

krigsplaceras vid händelse av att landet hamnade i militär konflikt med främmande 

makt. För det andra kan en åsiktsregistrering i sig vara kränkande. Lägg därtill att 

säkerhetstjänsterna tillämpade kontroversiella metoder som buggning och 

telefonavlyssning för att bli varse individers politiska åsikter, metoder som även de i 

sig är en kränkning av den personliga integriteten.  

 

Om nu inte resonemanget att majoriteten av de åsiktsregistrerade individerna redan 

vid registreringstillfället kränkt andras frihet, var då den svenska statens bedömning 

att friheten självt stod inför ett reellt hot felaktig? Av vad som framkommit i 

uppsatsens empiriska del bedömer jag att svaret på den frågan är nekande på grund av 

sammanfattningsvis två faktorer. För det första var Sovjetunionen en till Sverige 

geografiskt närbelägen stormakt som tidigare genom att ockupera Tjeckoslovakien, 

Polen, Ungern med flera bevisat att landet strävade efter att tillämpa den marxistiska 

teorin inte bara inom Sovjetimperiet utan även i den internationella politiken. För det 

andra var den pro-sovjetiska kommunistiska rörelsen i Sverige inte av ringa betydelse. 

Kombinationen av dessa båda faktum bedömer undertecknad vara fullt tillräckligt för 

att kunna konstatera att Sveriges självständighet (frihet) var hotad. Följaktligen är den 

svenska statens bedömning att vidta preventiva åtgärder gentemot vissa 

säkerhetsrisker möjlig att rättfärdiga i det aktuella fallet.   
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Därmed inte sagt att den svenska statens agerande i frågan var prickfritt. Det torde 

vara svårt att ur säkerhetssynpunkt försvara att statspolisens register under mitten av 

1960-talet innehöll uppgifter om cirka en halv miljon svenska medborgare (SOU 

2002:87, 268). Sveriges totala befolkning uppgick vid den aktuella tiden till mellan 

7,5- och åtta miljoner invånare (Internet 2). Givet att denna registrering var 

uteslutande befogad skulle följaktligen cirka 6,5 procent av Sveriges befolkning ha 

utgjort ett hot mot rikets säkerhet. Detta är visserligen teoretiskt möjligt men likväl 

orimligt. Anledningen till att kvantiteten registrerade sköt i höjden borde rimligtvis 

vara att säkerhetstjänsterna alltför lättsinnigt registrerade människor. Att exempelvis 

en prenumerant på en kommunistisk bulletin åsiktsregistrerades är ett bra belysande 

exempel på säkerhetstjänsternas lättsinnighet vid registreringen av säkerhetsrisker. En 

registrering av det slaget är lika obefogad som en registrering av en prenumerant på 

demokratisk press i en diktatur14 och följaktligen en kränkning av såväl de 

naturrättsliga friheterna som av grundlagen.  

 

Lyckligtvis har den svenska statens säkerhetstjänster reformerat sitt arbetssätt och sin 

registrering av säkerhetsrisker på senare år. En omfattande utrensning har dessutom 

ägt rum och som nämndes i kapitel 3.6 var antalet registrerade säkerhetsrisker 1998 

reducerat till 2100 personer. De personer som numera registreras är ledande aktörer 

inom diverse extrema rörelser.  Ofta har de dessutom gjort sig skyldiga till alternativt 

misstänkts för brott.  

 

I beaktande bör dessutom tas att den liberala demokratin, enligt Rawls, är en 

långsiktig förlorare då säkerhetstjänsterna överbetonar säkerhetsintresset i konflikten 

mellan detta och den personliga integriteten. Detta eftersom, som redan nämnts i 

uppsatsens empiridel, öppenhet och tolerans utgör ett av det demokratiska samhällets 

vapen mot dess fiender. ”Om det uppstår en intolerant sekt i ett välordnat samhälle, 

bör de övriga ha sina institutioners inneboende stabilitet i åtanke” (Rawls, 1999, 217). 

Givet att den intoleranta sekten inte initialt är tillräckligt stark för att kunna driva 

igenom sin vilja så kommer öppenheten och toleransen gentemot densamma, enligt 

Rawls, att få sekten ”att förlora sin intolerans och acceptera samvetsfriden” (ibid.). 

Överbetonas istället det kortsiktiga säkerhetsintresset går det öppna samhället miste 

                                                 
14 Att regimkritik i en diktatur sannolikt inte stannar vid en registrering lämnas dithän.  
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om öppenhetens långsiktiga stabiliserande effekt på icke-demokratiska individer och 

sammanslutningar och i förlängningen slår detta givetvis tillbaka på det öppna 

samhället självt.  
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