
Hej!  

 

Ta detta för vad det är. Det är lite funderingar jag har haft på sistone. En ganska lång text. Jag 

har inte tänkt klart. Jag filar på det. Men jag överväger att publicera detta någon dag. Jag tar 

gärna dina synpunkter.  

 

 

 

Mina tankar:  

 

Sverige behöver mer av tillit i ett land med växande ekonomiska-, sociala-, och kulturella 

skillnader 

   

Jag vet. Denna text är lång. Men jag säger som förra statsministern Reinfeldt sa i sitt 

sommarprat. Dygnet har bara 24 h. Lägger vi till något måste något annat tas bort. Vi läser allt 

för ofta, sedan smartphones blivit vardag, korta texter på bekostnad av lång mer djupgående. 

Minska tiden du lägger på facebookstatusar och investera tiden i något mer djupgående. Som 

denna text till exempel. Eller gör som du vill.  

 

Grunden för S analys av samhället bottnar i hur makt fördelas mellan människor. S, eller den 

ideologi partiet vilar på, har allt sedan begynnelsen förenklat delat upp samhället i två primära 

grupper. Arbetarna, dem som får lön för den tid och det arbete man säljer. Den andra gruppen 

kan sammanfattas med kapitalet. Dem som äger företagen, köper arbetarens tid och betalar ut 

lönerna, tar hand om vinsten och därmed i allt väsentligt styr över arbetarens framtid. Idag äger 

ca 1% av jordens befolkning 50% av jordens tillgångar. Och de äger allt mer för varje år. Så 

analysen är fortfarande aktuell.  I Sverige ser det lite annorlunda ut. Men sedan 1980 talet är 

utvecklingen densamma och den eskalerade under åren 2006-2010 med borgerlig regering. Men 

trenden har funnits under alla regeringar sedan 80-talet. Klyftorna ökar.  

 

Denna grundkonflikt har legat till grund för S politik  i över ett sekel. Det har varit möjligt för S att 

samla stora grupper i samhället i ett gemensamt samhällsbygge med välfärdsreformer och 

framtidstro. Till ett "vi" med gemensam motståndare och gemensamt mål: Kapitalet ska ha 

begränsad makt och ett drägligt liv i trygghet och frihet ska erbjudas så många som möjligt. 

Marknaden ska tjäna ett demokratiskt samhälle helt enkelt. De flesta har känt sig delaktig och 

som vinnare. Har kunnat sett sig själv i andra och varit beredd att bidra för sitt eget men också 

andras bästa. Även om de ekonomiska förutsättningarna sett lite olika ut har arbetaren och 

tjänstemannen kunnat sympatisera med varandra. Båda har ju i något mening det gemensamt 

att man står under en arbetsgivares makt. "Viet" har varit starkt och svetsat samman folket. Det 

fanns en gemensam motståndare och ett gemensamt mål. Orättvisorna och demokrati på riktigt. 

För att klara detta var det viktigt att alla kunde se sig som vinnare på olika vis. Att även den 

förmögne, eller åtminstone den med hyggliga resurser, såg en uppsida för egen del.  

 



En förutsättning har varit en stark stat. Men utan nationalism i sin farligaste och mest 

destruktiva form, vilken bara leder till fördärv. Något S som internationell rörelse inte riktigt 

velat erkänna. Att det finn en nationalistiskt stänk i sättet att bygga välfärdssamhället genom 

behovet av en stark nation. Eller åtminstone finns en inbyggd motsättning inom S om detta. S 

har alltid varit kluvet i denna fråga. Å ena sidan den internationella solidaritetens strävan, å 

andra sidan den funktionella välfärdsstatens krav på gränser. Det är också här S skiljer sig mycket 

från V och MP och vissa mycket liberala som ser nationsgränser som något som permanentar 

globala orättvisor och som något djupt odemokratiskt. Inom S finns även denna åsikt, men 

välfärdsstaten har hittills fått gå före. Systemen har varit viktigare. Bara folkhemstanken är 

synnerligen territoriell av sig bara den. Och S har levt på denna länge, och den är inte död inom 

rörelsen. Däremot finns svårigheter i att omsätta den i en ny tid. På samma sätt kräver den 

fungerande välfärdsstaten tydliga gränser. Antingen är du en del av den, eller inte. Så har det 

varit hittills. Du kvalificerar dig till den genom ditt medborgarskap och ditt arbete. Kan få ta del 

av ett begränsat utbud om du inte lever upp till grundkraven. Så har det varit. Också detta är en 

utmaning för S i en ny tid. Hur ska öppenhet och solidaritet till vår allt mer nära omvärld värnas 

samtidigt som de grundläggande ambitionerna om sammanhållning och välfärd ska kunna 

levereras och finna stöd hos folket? Vem och i sådant fall när ska i sådant fall omfattas av 

välfärdsstaten i en tid när människor byter land att leva i eller det tar allt längre tid, som för 

unga, att etablera sig på arbetsmarknaden? Hur ska vi möta behovet av en växande befolkning 

för att klara välfärden med samtidigt stora svårigheter för många att snabbt bli en del av vårt 

samhälle?  

 

Socialdemokratins stora utmaning är att "Viet" inte riktigt är som förr. Bilden har komplicerats. 

Mycket på gott, genom S egna reformer. Människor har blivit friare. Mindre kollektiva. Vi är 

beroende av varandras stöd via välfärdsstaten, men är friare att göra våra val. S har skapat en 

sorts statsindividualism. Men i vissa delar är detta också på ont. Vi kan lättare vända ryggen åt 

varandra. Kanske åka snålskjuts. Få men inte ge. Så att säga lägga ut solidariteten på 

entreprenad till staten och sluta bry oss i hjärtat. Glömma bort att systemet bygger på att alla 

måste bidra. 300 miljarder om året undantas idag från statskassan genom svartarbete och 

kriminalitet i Sverige. Det är gigantiska pengar. Vi skulle kunna ha världens i särklass bästa 

välfärd för alla samtidigt som alla (även många skattesmitare) skulle kunna betala mindre skatt 

var och en. Sjukskrivningar, vårdköer, för stora grupper i klassrummet, försvaret eller kostnad för 

migration. Inget av detta skulle vara omöjligt att hantera, till och med samtidigt, om staten fick 

in de resurser den borde ha utifrån idag gällande beslut. Ett samhälles alla invånare tjänar på 

sammanhållning och deltagande. Det finns forskning som stödjer den tesen.  

 

Några andra exempel på förändringar som stökar till det lite i vår tid:  

 

- Idag kan en arbetare (arbetstagare) ha bättre förutsättningar ur trygghetsaspekt än en 

företagare (arbetsgivare). Medan arbetaren har hyggligt skydd av kollektivavtal och lagar kan en 

småföretagare idag leva ett extremt sårbart och knapert liv. Det snurrar till den gamla 

klassanalysen lite.  

 



- Arbetare kan även vara kapitalet. Att äga aktier genom medvetna köp eller genom pensionsval 

är väldigt vanligt idag. I den meningen är varje lönearbetade svensk en del av de kapital som 

också utöver makt över dig som arbetare. Linjerna suddas ut, även om mycket av 

maktstrukturerna faktiskt kvarstår i praktiken.  

 

- Arbetarna glider isär som grupp. Emedan en metallare som jobba skift kan lyfta en ganska 

hygglig lön idag i relation till sin utbildningen, även om jobben blir färre inom sektorn, så finns 

det samtidigt arbetare som gnetar på med deltidstjänster, delade turer, låg lön och hård 

arbetsbelastning inte sällan inom offentlig verksamhet eller restaurang och handel. Det har blivit 

svårare att se sig själv i andra. Trots att det mesta är gemensamt är det svårare att hitta 

solidariteten i likheten med varandra. Här finns också ett gap mellan kvinnor och män i 

arbetarklassen som också slår isär solidariteten.  

 

En annan klyfta inom arbetarklassen är den etniska. Invandrade arbetare har i regel jobb i 

mindre utsträckning, möter oftare diskriminering och har allmänt svårare att komma i arbete på 

grund av språk och ibland också utbildning. Dock är det många med invandrad bakgrund som har 

mycket god utbildning och ändå inte kommer i arbete. Framförallt tar det väldigt långt tid för 

många från det att de har anlänt. Mindre närvaro på arbetsmarknaden innebär ofta större 

frånvaro från samhället i stort, ett jobb är en viktig social gemenskap, och därmed generellt sett 

sämre integration om jobb inte finns.  

 

- Vi bor mer åtskilda. Även om många möts på jobbet så åker många åt olika håll. Ökade 

ekomiska skillnader driver oss isär också i boendet. Gemenskapen i att dela stadsdel har minskat. 

De som haft råd har flyttat till andra ställen dit där de vill bo. Så har det kanske alltid varit, men 

vi har ändå levat med och mött människor vi känt samhörighet med oavsett i vilken stadsdel vi 

bott i mycket större utsträckning förr. Det fanns en tid när arbetaren, tjänstemannen och den 

tillfälligt arbetslöse eller sjukskrivna kunde bo i samma trappuppgång i miljonprogrammet eller 

småhusområdet och trivas med det. Vi har sett oss själva i andra. I den vi mött i trappuppgången 

eller över staketet vid tomtgränsen har vi kunnat sympatisera med.  

 

- Kvinnor och män, i alla samhällsklasser, är alltjämnt fortsatt åtskilda. Det går sakta framåt, men 

fortfarande är vi på olika arbetsmarknader. Det gör det svårare att se oss själva i varandra och 

att ha ett gemensamt projekt i vårt samhällsbygge. Män kan tjäna, åtminstone kortsiktigt, på 

sänkta skatter då de oftare är anställda privat. Kvinnorna som jobbar i välfärden får betala det 

primära priset då skatteintäkterna blir relativt mindre i takt med att stressen ökar och antalet 

kollegor minskar. Det hämmar jämställdheten i samhället. Faktum är att par som lever i samma 

förhållande och passar in på beskrivningen ovan i sin vardag drabbas av detta utan att se det. De 

profiterar på varandra genom hur samhället är ordnat, hur mycket de än älskar varandra. Den 

ena vinner på den andras förlust. Mannen får några hundringar mer i plånboken. Kvinnan får 

springa fortare på jobbet. Är inte det kärlek så säg?  

 

- Framtidstron sviktar. Alltmedan samhället och politiker inte lyckas svara på de frågor och den 

oro många bär på så vänder sig människor till sig själva. Man ser sig själv före andra när 



välfärden sviktar, bostadskön växer, otryggheten växer, arbetslösheten biter sig fast. Brotten 

tilltar och inte blir lösta. Det blir svårare att orka se sig själv i andra. Det finns inget klart 

samhällsprojekt att enas kring. Ingen riktig ljusglimt i tillvaron. Istället har människor egna 

personliga projekt. Inget fel i det. Men det behövs båda. Utan ett samhällsprojekt som fungerar 

minskar på sikt möjligheten för det stora flertalet att kunna ha personliga projekt och framförallt 

blir skillnaden mellan vilka projekt som är möjliga större. Det slår också sönder gemenskapen 

mellan oss. Detta är en regerings viktigaste uppgift att vända på. Rasar detta rasar allt! 

 

- Arbetsmarknadens krav ökar. De flesta jobb idag kräver mer utbildning för varje år. De 

personer som har förmåga, ekonomi, intresse eller vad det kan vara som avgör klarar det. De 

som inte kan/ vill eller får möjligheter utelämnas till de begränsade möjligheter som då finns. 

Eller till arbetslöshet och en svår ekonomisk situation. Eftersom upplevelsen av att bli sviken 

eller lämnad efter är ganska sannolik då så blir resultatet det enda rimliga. Det blir svårare att se 

sig själv i den som studerar och kommer vidare till jobb när du själv inte kommer loss. Klyftan 

mellan den som har jobb och inte har jobb ökar. Istället för som förr då den som hade jobb 

stöttade den som för stunden inte hade, exempelvis genom a-kassan och facket. Det var 

självklart då, men inte nu.  

 

- Klassidentifikation. Det har blivit fult att vara arbetarklass. Så fort någon kan smita ur detta så 

tas gärna chansen. Yrken ska ha finare titlar, men grunden kvarstår. Det är fortfarande lönarbete 

och arbetsgivare sitter på det yttersta avgörande huruvida du ska kunna betala boendet och 

maten på bordet. Maktstrukturen lever vidare oavsett din titel. När det har blivit finare att supa 

och ligga med ett otal andra personer framför tv-kameran på reklam-tv än att jobba och göra ett 

hederligt dagsverke, tjäna sina egna pengar och bidra till samhället. Oavsett vilken typ av 

hederligt arbete det är. Oavsett titel. Då ser vi inte bara exempel på misslyckad uppfostran utan 

det är en samhällelig tragedi som tornar upp sig framför våra ögon. Arbetets värde har 

urholkats.  

 

- Sprickan mellan arbetarna vidgas successivt och inte minst fackföreningsrörelsen bidrar inte till 

att minska detta. Solidariteten mellan facken imponerar sådär. Det har blivit svårare att se sig 

själv i en annan medlem i ett annat fack. Samtidig är spannet mycket större. Såväl en kvinnlig och 

invandrad deltidsarbetande timanställd lokalvårdare med delade turer som en fast anställd 

manlig etniskt svensk snickare eller metallare med relativt bra lön i relation till utbildning är båda 

arbetare per definition. Båda kan få sparken. Men vad ser de för gemensamt hos varandra? Kan 

de båda se hur lika de egentligen är ur ett maktperspektiv? Om inte, kan de då känna solidaritet 

för varandra?  

 

- En ytterligare dimension är också människors olika kulturella och etniska bakgrund. Allt jag 

pratat om hittills är relativt ofarligt. Provocerande för vissa. Men ofarligt. Nu blir det jobbigare. 

Men det måste sägas och vi socialdemokrater måste säga det. Vi vet ju att de flesta av oss är 

ganska lika när det kommer till kritan. Oavsett vartifrån i världen vi kommer så är det så när vi väl 

lär känna varandra. Men hur ska vi lära känna varandra om vi inte möts? Om vi jobbar på olika 

ställen, bor i olika stadsdelar, går på olika fritidsaktiviteter, är med i olika föreningar och umgås 



med olika människor? Om vi aldrig träffas och vi lever helt olika liv. Om det faktiskt ibland är så 

att man inte ens vill lära känna varandra? Hur kan vi då bry oss om varandra? Många har 

sannolikt svårare för att känna empati för den man inte känner eller vet något om. Så är det för 

de flesta människor gissar jag. Du kan leva ett liv i Eskilstuna, utan bekymmer, utan att träffa 

eller prata med en enda person som inte är av samma etniska eller sociala bakgrund som du på 

flera veckor. Eller på månader eller år.  Är det sunt? Vad får det för sociala och praktiska 

konsekvenser? Negativa sådana. Hävdar jag. Ett samhälle är per definition något som innebär att 

människorna i det möts, värnar och respekterar varandra. Annars är det inget samhälle.  

 

- Viljan att hjälpas åt har minskat, åtminstone ytligt sett. Det finns ett brett stöd hos svenskarna 

vad gäller synen på att ställa upp för varandra. Den socialdemokratiska samhällsmodellen där: I 

watch your back if you watch mine, är fortsatt populär i tanken hos folk, men börjar vackla i 

praktiken. Människor gillar och inser klokskapet i att vi gemensamt betalar för det stöd vi kan 

behöva i livets olika skeden. Det finns en acceptans för att vi alla kan vara sjuka eller arbetslösa 

under perioder av livet. Så länge var och en av oss jobbar och betalar tillbaka till andra och oss 

själva mellan dessa perioden, så anser de flesta att modellen är värd att värna. Nu när 

arbetslösheten biter sig fast, hos vissa grupper i samhället, när arbetslöshetsförsäkringen är en 

av de svagaste i Europa men visserligen blir bättre, sjukförsäkringen inte tar hänsyn till din hälsa 

på samma vis men nu förbättras igen och när stora enskilda grupper såsom ungdomar eller 

nyanlända svårligen kommer in i de betalande och bidragande perioderna till 

"solidaritetsöverenskommelsen" så vacklar tron på hela systemet. De som uppbär systemet och 

mest behöver det och betalar mest i andel av sina inkomster, arbetarna, börjar dra öronen åt sig. 

Människor är inte beredda att betala för något de inte tror på. Dörren öppnas för privata 

lösningar, stora skattesänkningar och minskad solidaritet och effektivitet i samhällstryggheten. 

Kort och gott: Misslyckad politik för att få alla i arbete i allmänhet och unga och invandrade i 

synnerhet är en biljett direkt till ett systemskifte. I de mörka stunderna kan man nästan tro att 

misslyckandet med jobben och integrationen var medvetna drag av den förra högerregeringen 

och delvis också MP som inte har välfärdsstaten som självändamål och som ser nationsgränser 

som ett otyg. Varje steg regering då tog inom dessa områden var ju uppenbara om vart de skulle 

leda. Men ideologi får ibland gå före sunt förnuft. Det händer alla regeringar. Men det är inte bra 

för det. Sen vill jag säga att förra regeringen inte gjorde allt fel. Faktiskt inte. Men någon förmåga 

till klassanalys fanns då inte. Och det har fått stora konsekvenser. Utanförskapet som de ville få 

bort har blivit ett "nya utanförskapet" som är mycket svårare och allvarligare än någonsin.  

 

Alla dessa beskrivningar av ett samhälle där människor, eller arbetarklassen om du så vill, går 

andra vägar än vi varit vana vid är en utmaning för S. Eller för varje parti som vill frigöra 

människor genom att vi hjälps åt och genom sammanhållning. Mycket av detta finns på S 

agenda. Satsningar på välfärd, utbildning och bostäder exempelvis. Restaurerade försäkringar. 

Det är klassisk och fungerande reform- och välfärdspolitik. Det fungerar om man prioriterar det. 

Det minska klyftor och ökar möjligheter för människor. Men det finns en skillnad idag som inte 

varit en lika stark komponent förr i Sveriges historia även om vi mött det med i olika omfattning 

med stor framgång förr.   

 



Aldrig tidigare har Sveriges befolkning vuxit såsom nu. Den växer snabbare än under rekordåren 

efter första- och framförallt andra världskriget. Det beror på att fler föds än vad som dör och på 

inflyttning från andra länder pga krig och elände i världen. En mycket liten del av världens 

flyende människor når Sverige. En mikroskopisk del. Men i relation till Sveriges befintliga 

befolkning, bostadstillgången, arbetsmarknadens funktion och myndigheters specifika och 

samhällets allmänna förmåga att ta emot många människor med olika förutsättningar och 

bakgrund att börja om sina liv så har Sverige defacto en ansträngd situation just nu. Systemet är 

inte konstruerat för det vi nu ser. I relation till övriga nordiska länder och vissa europeiska länder 

så har Sverige ett, över tidsperioden, stort mottagande.Särskilt om det sätts i relation till antalet 

bostäder, kraven på arbetsmarknaden och hur integrationen fungerar.  Som sagt, invandring 

lönar sig, det vet alla som orkar tänka efter och skaffat sig kunskap nog om hur ekonomin i ett 

land fungerar, men det betyder inte att det inte finns bekymmer i att för få kommer tillräckligt 

snabbt i arbete eller att möten mellan människor, eller brist på möten, skapar motsättningar.  

 

Långt ifrån alltid, men heller inte aldrig, uppstår problem. Det kan undergräva den solidaritet 

som så gärna ska åstadkommas. Människor blir mindre angelägna att ställa upp och hjälpa. Vad 

gör det, tänker en del säkert. Är inte människors liv viktigare än om "system" fungerar eller att 

integrationen misslyckas? Moraliskt ja. Visst är det så. Men om konsekvensen blir att Sverige 

som land börjar vackla i stora delar. Om fundamentet för den välfärd som gör det möjligt att 

vara solidariska börjar svikta. Om svenska folket slutar ställa upp på varandra eller dem som 

behöver hjälp i övriga världen. Ja då måste vi börja fundera. Om allt för många hos folket börjar 

bli skeptiska till den ordning som är, vilken skyldighet har demokratiska och solidariska partier 

att lyssna till det? Då måste ett parti som S ge konkreta svar på människors oro. Möta upp och 

lyssna. Det går inte att ducka. Annars späs den klassanalys som S bygger hela sin existens på ut 

ytterligare. Det blir svårare att existera som parti och krafter som är mycket otrevliga riskerar att 

ta vid. Så frågan är om viljan att vara solidarisk nu på ett sätt som haltar i slutändan inte kommer 

att riskera bli solidariteten mellan arbetarnas stora bakslag? Är svaret då mindre justeringar i 

olika regelverk för flyktingmottagandet? Tillfälliga uppehållstillstånd? Nej. Det är inte svaret. Inte 

heller att helt stänga gränserna. Däremot måste Sveriges mottagande vara i paritet med vad 

systemet klarar, eller så måste systemet vara i paritet med mottagandet. Det är bara att välja. 

Alla andra alternativ urgröper förtroendet bland väljarna och leder till oönskade och farliga 

situationer. Samtidigt måste asylrätten värnas. Varje individ måste få sin situation prövad 

snabbt. Även om det betyder att många tvingas återvända. För så är det idag även om inte 

många tror det. Dock inte från Syrien. Av förklarliga skäl.  

 

Socialdemokratin måste, för att med trovärdighet kunna svara ja på frågan om utfall människor 

ska kunna fly till Sverige och börja om sina liv, också kunna svara hur på frågan om hur en 

fungerande integration på bostads- och arbetsmarknaden och i samhället ser ut. Båda frågorna 

måste få ett trovärdigt Socialdemokratiskt svar. Samtidigt som Sverige måste orka se sin egen 

roll i relation till andra länders ansvar. Vi är inte ensamma på denna jord. Detta lilla land, med 

det stora samvetet, måste erkänna att det finns fler som måste skaffa sig ett samvete.  

 



Men hur ska Sverige klara detta? Låt oss börja med att konstatera att om många människor med 

olika bakgrund ska kunna mötas i ett land måste det finnas "förhållningsregler". Minsta 

gemensamma nämnare som vi alla förbundit oss att ställa upp på. Det finns sådana i 

kompisgänget, i klassrummet, på arbetsplatsen, i fotbollslaget och i sångkören. Överallt finns 

det, för att det ska fungera mellan oss. En del är till och med upphöjt i lag. Annat stannar som en 

stadga. Det måste finnas förhållningsregler också i ett land. Dessa mekanismer är för oklara idag. 

De har inte vårdats. Sverige ha lite "förflummats". Om man kan uttrycka det så? 

Socialdemokratin har blivit för snäll och lite kravlös. Men jag ser nu att detta är påväg att ändras. 

Det är mycket bra. Det är heller inte så att det inte ställs krav. För det gör det. Men det kan 

behöva tydliggöras vad som görs. Folk ser inte alltid eller saknar ibland kunskap. Och vissa 

avseenden kan krav också behöva stärkas, precis som vissa möjligheter. Vi kan lära av andra 

länder. Canada har som ett exempel krav på att nyanlända ska deltaga i det civila samhället för 

att lära känna människor. Tyskland har tydliga krav och kvoter på hur många nyanlända varje 

kommun ska ta ansvar för. Det finns andra resonemang som bör föras. Nivåer på ersättningar, 

försörjningsansvar för anhöriga, krav på utbildning och språk och mycket annat. Piskor och 

morötter.  

 

När samhället i sin iver att finna lösningar för att skynda på nyanländas inträde i samhället gör så 

att medborgare som funnits i Sverige länge eller för alltid känner sig nedprioriterad så skapas 

osunda reaktioner. Detta sker dessutom än mer när arbetsmarknad och bostadsmarknad från 

början inte fungerar. Rabattkampanjer på att anställa invandrare riktade till företag, typ 

nystartsjobb, kan provocera vilken långtidsarbetslös svenskfödd svetsare som helst. Oaktat att 

det i botten ligger en analys om vem som står längst från arbetsmarknaden så är det så. Eller att 

irritation uppstår när bostadslösningar för tusentals kronor dygnet i kombination med 

reserverade lägenheter för nyanlända samtidigt som kön är lång för den som vill flytta hemifrån 

eller närmare jobbet. Det kan också enkelt förstås. I synnerhet som de människor som slåss om 

jobben och bostäderna sällan träffas för att förstå varandra. Det är svårt att känna solidariteten 

när det upplevs som att egna behov sätts åt sidan för någon som "inte betalat skatt och bidragit 

hela livet." Även om personen mycket väl kan komma att betala åter och mer därtill om denne 

bara får chansen. Personen i fråga bär inte sällan på utbildningar som är mycket efterfrågade i 

Sverige. Ändå lyckas vi med stor effektivitet får människor att jobba med helt annat än de har 

utbildning för. Så är det ju faktiskt väldigt ofta. Även om rasister och annat försöker tuta i oss 

annat. Människors förmåga att vara solidarisk ökar och minskar ofta med den egna upplevelsen 

av att ha fått sina egna behov mer eller mindre tillgodosedda. Ganska naturligt.  Just nu är det 

många arbetare som känner sig svikna samtidigt som det kommer människor från andra länder 

som behöver stöd. Samtidigt finns människor som i princip inte har nått, men som ändå vill ge. 

Som ser de stora sammanhangen. Men de blir tyvärr allt mer sällsynta.  

 

Detta, och mycket annat, föder missnöje och i förlängningen fientlighet. När samhällets mest 

utsatta, jobbare eller arbetarklassen om du så vill ställs mot andra grupper av utsatta som flytt 

för sina liv, då är det ett universalrecept för att odla motsättningar. Kasta dessutom på lite näring 

i form av lögner och överdrifter som kräver mycket kunskap för att ifrågasätta, från partier som 

vill profitera på detta, så är saken klar. Tidningsläsandet sjunker och socials medier är en ny 



informationskälla. Eller ännu värre. De som aldrig haft tidning får numera gratis "information" 

via rasistsidor på nätet. Lägg därtill att de som regerat de sista åtta åren bedrivit en politik som 

ökat de ekonomiska skillnaderna rejält och dessutom ryckt undan många av vanligt folks 

möjligheter att ta sig upp eller känna trygghet när livet förändras. Jag tänker på de allmänna 

försäkringarna och sämre utbildningsmöjligheter i kombination med att jobben inte vuxit till 

tillräckligt. Rot och Rut eller sänkt moms på krogen har inte räckt. Det finns positiva effekter. 

Men det har inte räckt. Det är bara att se hur rasismen och främlingsfientligheten har ökat i takt 

med de ökade klyftorna. Lägg linjerna i samma diagram och häpna.  

 

Ovanpå detta finns annat som ger näring. Värden som andra partier profiterar på och vanställer 

och som blir till groteska osanningar i inte minst sociala medier och som S borde vara och varit 

mycket tydligare på. Nu kan det vara svårt att backa bandet. Men det är inte försent och jag ser 

bättring. Jag tänker på avståndstagandet och hantering av IS och annan religiös extremism som 

borde mötts med kraft från början. Å andra sidan gjorde alliansen inte ett jota på området. Nu 

har det tillåtits smetas ihop med vanliga troende muslimer som dras med i detta helt ofrivilligt. 

Alla verkar glömma att IS främst gett sig på andra muslimer. De värden som IS står för är ju vitt 

främmande ett land som Sverige som står upp för jämställdhet och frihet i alla dess former. Bara 

där finns god grund för kraftfulla fördömanden och insatser för att bekämpa detta hemma och 

utomlands. 

 

Det finns mer som ger och gett näring till tilltagande fientlighet. Och det är när S och andra 

partier inte lyckats stå upp för grundläggande fundamentala värderingar som är sådana Sverige 

aldrig heller kan kompromissa med. När vi misslyckas med att kritisera delar i religioner, alla 

religioner, och kulturer, alla kulturer, som starkt strider mot det vi vill att Sverige ska vara. Då är 

det illa. Öppet, jämställt, tolerant, sexuellt likaberättigat och mycket annat. Allt det ingår i "den 

minsta gemensamma nämnaren". Ingen religion eller kultur kan eller får ställa sig över det. Över 

svensk lag. Mänskliga rättigheter slår högst. Och hur kan vi vara så otydliga med det? Heder, 

klansamhällen, homofobi, kvinnoförtryck och annat som vi haft i vårt land men som vi successivt 

tryckt undan till att nu delvis möjligtvis bara värderingsmässigt existera i yttersta högerflanken 

av svensk politik ska inte tolereras i ett öppet demokratiskt samhälle. Här förenas ironiskt nog de 

främlingsfientliga med de avarter till åsikter som ett fåtal, men allt för många inte lyckats lägga 

av sig i sitt nya land. Men i en demokrati får man väl tycka vad man vill! Ropar någon då. Absolut, 

så är det. Men du får inte göra vad du vill i ett civiliserat samhälle. Lagstiftningen misslyckas ofta 

med att manifestera detta. Demokratiska beslut gäller oavsett vad man tycker och det är bara 

att foga sig. Här måste S vara tydlig. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och vilka 

värderingar som ska gälla. Per-Albin ville inte ha några kelgrisar, styvbarn eller priviligierade, det 

går att ställa upp på fortfarande. Och idag vill vi inte ha en rad andra värderingar som slår sönder 

gemenskapen, oavsett vem de bärs av. Det har inget med invandring att göra egentligen. Det har 

att göra med hur vi fungerar ihop som grupp. Det gäller oss alla. Rasism, från alla håll, är heller 

inget välkommet. På samma sätt som att S alltid måste stå upp för allas lika värde och rätten till 

ett liv i frihet och fred på vår jord. På samma sätt måste S stå upp för detta i varje liten eller stor 

fråga där detta ifrågasätts i vårt land av individer eller organisationer.  

 



När kristna och judar måste fly i Sverige eller överväger att fly från Sverige, då har vi misslyckats 

med att vara tydliga. När judar i Malmö känner sig mycket otrygga, då är något fel. Jag pratade 

om förhållningsregler. Om "minsta gemensamma nämnare". Att vi alla i detta land förväntas 

studera och arbeta är en sådan. Och att samhället ställer möjligheter till förfogande för att 

komma dit borde vara en annan. En tredje är att religion är något relativt privat. Kyrkan är 

frånskild staten av en anledning. Det finns nog något av en tyst överenskommelse i detta land 

om att religionsfriheten är ett faktum, men den ska värnas genom att vår tro har vi för oss själva, 

i vårt hem eller i församlingen. Den blandas inte ihop med politiken, lagstiftningen och den ska 

absolut inte pådyvlas andra. Däremot kan man gärna i religionens namn göra goda gärningar och 

därmed låta den tala för sig själv. Det är nog ett typiskt synsätt på religiositet som de allra flesta 

ställer upp på och det är nog så de flesta vill ha det. Detta utmanas också i ett Sverige som nu blir 

allt mer religiöst. Det måste sägas. Och ifrågasättas om vi tror att det innebär utmaningar vi inte 

vill ha. Allt har givna ramar. Även religionsfriheten. Och ramarnas sätts formellt eller informellt 

av ett lands folk. Om detta inte hanteras kan ironiskt nog religionsfriheten vara hotad.  

 

Avslutningsvis. Vad behöver S göra? Ja, tagga till sig en aning. Kliva fram och vara tydliga i frågor 

som är viktiga för medborgarna. Anta en mer moralistisk och kravställande attityd. Ge sina svar 

på frågorna. Även de svåra. Men S har inte majoritet att genomföra dessa svar, säger någon då. 

Nej, och det kvittar just nu. S är inte regeringen. S är ett parti oavsett regeringsställning eller ej. 

Regeringsmakten är ändamålsenlig ja. Den ska eftersträvas. Men bra politik inom olika områden 

ska man ha oavsett den. S har ju alltid haft förmågan att vara i opposition mot felaktigheter och 

orättvisor i samhället oavsett partiets maktställning. Det är fullt möjligt idag också. 

Avslutningsvis måste S driva en egen klar linje i migrationsfrågan som är trovärdig och 

harmoniserar med välfärdsstaten. En linje som fungerar över tid. Som minskar klyftor och skapar 

möten. En linje som kopplar ihop jobb, bostadsbyggande, utbildning, ekonomi, rimliga 

solidaritetsambitioner och inte minst värderingar och attityder för att skapa en minsta 

gemensam nämnare och sammanhållning i samhället. Gör din plikt, kräv din rätt. Eller vad du vill. 

Men en ledstjärna som fylls med krav och förutsättningar till sitt innehåll krävs om man vill leda 

ett land med framgång. Sätt en ton istället för den kakafoni som råder i samhället idag. Vi vet att 

svenskarna är solidariska med omvärlden och varandra. Ännu så länge. Vi är positiva till 

invandring och flyktingmottagande och att betala skatt. Och till en gemensam välfärd. Och vi vet 

att vi behöver den, invandringen, för att välfärden ska fungera i framtiden. Men vi vet också att 

svenskarna är kritiska till hur solidariteten fungerar i praktiken. Hur integrationen funkar. S 

måste nog också förstå att en del av Sverige är både liberalare och konservativare än vad vi vill 

tro. Det spretar. Och klyftan mellan stad och land vidgas. Inte minst ekonomiskt. I tider av oro 

stärks detta. Hur fångar S detta? Det är värt en funderare det med. Hur skapar vi trovärdighet 

runt pensionssystemet, försvaret och våra gemensamma försäkringar? Hur minskar vi gapet 

mellan den allmänna rättsuppfattningen och vårt rättssystem? Hur bekämpar vi terrorism och 

personer som deltar i sådant? Hur får vi frågan om invandringen till att handla om det väsentliga. 

Inte primärt, men självklart även detta,  hur många som tar sig till Sverige för att få frihet. Utan 

om hur människor snabbt blir en del av svenska samhället och kan bidra till arbetsmarknad, 

ekonomi och välfärd så som vi med vår demografi så väl behöver? Socialdemokraterna måste 

utse en annan, mer relevant och verklig yttre fiende, och ena många runt det. Arbetslöshet, 



girighet, sociala problem och ökade klyftor är några sådana bra fiender. Att våga utmana 

etablissemanget. Kliva utanför ramarna. Föreslå det oväntade. Det finns mycket mer.   

 

Sanningen är den att arbetslösheten bland människor utan utländsk bakgrund är mycket låg i 

Sverige. Till och med i en stad som Eskilstuna är den inte högre än 3% i denna målgrupp. Det är 

nära den nivå av arbetslöshet som måste vara för att samhällsekonomin ska fungera.  I andra 

städer är den 1,5%. Det betyder brist på arbetskraft, och det är samhällsfarligt. I Eskilstuna, 

bland dem med utländsk bakgrund är den 17%. Efter två år i Sverige halverad till 8%. Så 

sanningen är den att snart måste det anställas någon med utländsk bakgrund om du ska hitta 

någon att anställa. Då krävs att alla personer som ska anställas, oavsett utländsk eller svensk 

bakgrund, har rätt utbildning, är frisk, kan svenska och kan ta sig fram och fungera i samhället. 

Och där är vi inte idag. Det måste S, som har identifierat detta, ge ett ännu tydligare svar på. Det 

är en ödesfråga. Fler yrkeshögskoleplatser är helt rätt. Mer komvux lika så. Men räcker det? Det 

är en fiende att bekämpa om något.  

 

Vi vet ju väl vilka frågor människor rankar som viktiga. Vi vet också i vilken ordning folk rankar 

dem. Ett parti som vill ha stöd av många människor kan inte bara utmana och provocera 

väljarna. Ett parti måste lyssna och ge trovärdig och relevanta svar på väljarnas frågor. S måste 

det. Annars får man inte förtroende. Det går att lägga populära förslag och göra sig poppis ibland 

också. Det gör inte ont.  

 

Det har alltid funnits en väljarbas som attraheras av rasistiska, homofoba och antijämställda 

strömningar. En värdekonservativ bas. De har förr, utifrån profil, funnit sitt hem i främst KD, M, C 

och även S. Men ett renodlat främlingsfientligt parti utgör nu ett alternativ för dessa då flera 

partier moderniserats och städat ut detta. Invandringsfrågan har blivit en onödig språngbräda 

mitt i detta. S och flera har låtit det ske istället för att hålla fast vid en tydlig linje. S började 

vackla i sin identitet och blev svaga i synen på de grundläggande värden vi anser krävas för att 

hålla samman landet i tider av kraftiga förändringar. Priset vi får betala är ett främlingsfientligt 

parti på ett visst antal procent. Men de behöver inte vara så stora som idag. Om S samtidigt 

skärper den skala väljarna egentligen orienterar sig utifrån, vänster - höger, samtidigt som S 

lägger sig i nära till vänster om mitten i många frågor. Prata inte om betala skatt eller inte betala 

skatt. Prata om bättre välfärd eller inte bättre välfärd och koppla det till skatt istället. Ovh visa 

det. Precis som regeringen gör. Vi måste bli smartare och hitta grunderna i vår ideologi, inte gå 

på ytan. Samtidigt kunna kommunicera det enkla. Då kan S bli större på andra partiers 

bekostnad. Men det måste finnas en strategi och det måste genomsyra politiken på alla nivåer. S 

måste kunna vara både tuff och kravställande samtidigt som partiet har hjärta och solidaritet 

med sig. Men det blir för mycket åt det sista. Partiet framstår som lite mjäkigt. Otydligt och 

vacklande. Att vi inte står upp för det självklara i mångas ögon, exempelvis att lagen är lika för 

alla. Det gäller dig, mig och den som är utsatt EU-medborgare och tigger på våra gator. Samtidigt 

är alla människor lika värda. Så jag säger inte att det är enkelt.  

 

85% av medborgarna eller sannolikt ännu fler är inte extremt konservativa, främlingsfientliga 

eller hatiska i grunden. Kärlek är något som kommer naturligt, hat är något man lär sig av olika 



anledningar. Hur kan S bli ett brett, ansvarsfullt, attraktivt, modernt och  framåtsyftande parti 

hos denna merpart av svenskarna? Det är frågan som måste få ett svar. Det är för otydligt nu. 

Och det duger inte i väljarnas ögon för ett parti som ska ta ansvar för stora utmaningar. Som 

människor vill kunna känna fångar detta.  

 

S kan också behöva tänka om rejält. Kanske göra fundamentala förändringar i välfärdssystemet 

och koppla det tydligare till medborgarskapet. Att värna rätten till asyl för individen som har rätt 

till det är avgörande men i nästa skede kan mycket göras. Vad gäller människors försörjning finns 

också en stor utmaning. Det tar för lång tid för allt för många att komma in i samhället och 

försörja sig själv. Unga och nyanlända har det svårast. Hur kan vi både stötta och öka krav på att 

människor utbildar sig och lär sig språket? Oavsett bakgrund. Det gäller ju oss alla. Läsa och 

skriva på Svenska är långt ifrån en självklarhet trots att en person och dess släkt bott i Sverige 

sedan generationer tillbaka.  

 

Nu kan jag verka gnällig. Och sträng. Och det är jag. Men det är inte så konstigt när onda krafter 

håller på att förvränga det land mina barn ska växa upp i. Och visst är det lätt att säga hur andra 

ska göra. Men som medlem i det parti jag tror är det bästa för Sverige tar jag mig den rätten. 

Mitt parti måste riva lite plåster. Stå upp för de mänskliga värdena men då samtidigt vara klara 

med att vi medborgare och alla som lever i detta land har krav och förväntningen på oss som vi 

förväntas leva upp till. Det går att bedriva en sansad linje utan att hänfalla till fruktansvärda 

populistiska förslag utan verkan såsom partier haft en tendens att göra på sistone. Eller utan att 

stänga Sveriges gränser såsom en del verkar antyda men inte vågar säga.Och andra säger det 

men kan inte svara på hur det ska gå till i praktiken. Gränser kan vara relativt öppna, men 

reglerade, om systemet vi har kan hantera det. Om trovärdighet finns. Det går att föra en kritisk 

debatt och lägga realistiska förslag. Det går att utmana de främlingsfientliga krafterna. Inte på 

deras villkor utan på socialdemokratins. Men det görs knappt. Men det måste ske nu. För som 

läget är nu överskuggas all annan nödvändig politik av denna växande oro. Av ökande klyftor i 

samhället. Av minskad solidaritet och förståelse för varandra. Av invandringsdebatten. Vi slåss 

mot fel fiende. För stunden har människor åter sett solidariteten som nödvändig. Men när media 

har tröttnat så tenderar människor att återgå till sina vanliga jag och sin vardag. Situationen ser 

ut att vara värre än den är av debatten att döma. Samtidigt är segregationen riktigt illa på sina 

håll. Vi som för debatten har en tendens att inte bo eller arbeta i de bostadsområden där 

inkomsterna är som lägst, där arbetslösheten är som högst, trångboddheten som värst, husen 

som risigast, där framtidstron vacklar som mest och där skadegörelse, skjutningar, bränder, 

synliga våldsbrott och annat otyg är som vanligast. Nu ser vi dessutom en rekordstor 

asylinvandring till Sverige som ingen riktigt kan se slutet på och konsekvenserna av vare sig i det 

korta eller långa perspektivet. Det i sin tur göder missnöjet. Även om du som mäktig 

samhällsaktör kan med trovärdighet hävda att Sverige är duktigt på integration i jämförelse med 

andra länder så hjälper det inte de människor som lever i det de upplever som en bortglömd och 

kraftigt försämrad del av samhället. Däremot spär det på föraktet för folkvalda. I synnerhet om 

det är sossar som blundar för detta. Vi ska se, uppmärksamma, åtgärda och inte acceptera en 

sådan samhällsutveckling. Det är vår förbannade plikt.  

 



Mitt S har alltid lyckats fånga de dagsaktuella frågorna. Högst relevant för ett parti som vill vinna 

väljarnas gunst för att genomföra sin politik för fler i jobb, bättre välfärd och minskade klyftor. 

För det är lösningen. Mer och bättre politik för minskade klyftor. Men S måste förmå att jobba 

på kort sikt också. Och det är bråttom. Som det är nu så förvaltar S ett samhälle där utvecklingen 

går i rak motsats mot det socialdemokratin står för. Önskan om att vara solidarisk skapar ett fall 

mot ett samhälle starkt präglat av tilltagande brist på solidaritet och tillit. Det duger inte.  

 

S måste ta tag i debatten och se till att den handlar om HUR och på vilka villkor människor 

snabbt ska invandra och bli delaktiga i samhällsbygget. Inte OM de ska göra det. Men så länge 

"hur" saknar relevanta svar kommer ”om" fortsätta att växa i betydelse. När vanliga sunda 

människor känner oro, befogad eller inte, då är det dags för det socialdemokratiska partiet att 

också känna oro. Och agera!  

 

Lokalt och nationellt.  

 

 

 
 


