
13 kommentarer till kolumnen Vad är svenskarna så rädda för? 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2088087.svd 
i Svenska Dagbladet den 24 november 2008 

 

 

Kommentar: 
Utan att gå på djupet i din artikel, så finner nog gemene svensken svaret på din fråga i 
orden ”normer och kultur”. 

Livet är enklare med normer som klargör mänskliga uppgifter och till vilket släkte vi 
tillhör. Det är faktiskt så att media har blivit den institution som numera agerar domstol 
och första statsmakten i Sverige till skillnad från de flesta andra länder där journalister 
inte kan tillåta sig att behandla enskilda individer hur som helst. 

Att ha avvikande åsikter i Sverige är precis lika farligt som i vilket annat kommunistland 
som helst, skillnaden är att korrektionen kan vara lite mildare eftersom vi inte har 
arbetsläger som i Sibirien. En annan nog så viktig sida är att socialisterna lyckats med 
att ”forma” medborgarens intellekt till den grad att avvikaren automatiskt ger 
larmsignaler för omedelbara motåtgärder, det ser media till. Det framstår därav som en 
ren självbevarelsedrift när individen, den enskilda människan har förlorat all respekt från 
sin omgivning och ytterst sällan får resa sig över vår tids banala kollektiv. Det har inget 
med feghet att göra det är förnedringen och straffet som spökar. 

 

 

Kommentar: 
Hej, läste din artikel idag i Svenska Dagbladet (24/11 -08).  Den var bra! Det stämmer 
till 100 % vad du säger, vi svenskar är otroligt fega och vågar inte säga vad vi tycker. 

 

 

Kommentar: 
Jag använder oftast signatur eller liknande när jag kommenterar och mina kommentarer 
hamnar på publika www-sidor (dvs till skillnad från e-post). Anledningen till detta är helt 
enkelt att jag inte vill riskera att bli kartlagd. Jag vet vad man kan hitta bara i publika 
och allmänt tillgängliga källor. Vad myndigheterna kan hitta (på) är skrämmande (jmfr 
FRA, IPRED mm). 

Alla register läcker. Jag har flera privata upplevelser av detta. Jag har själv upptäckt en 
polis (som fick dagsböter) som gjort privat motiverade slagningar på mig, en 
handläggare på Intrum Justitia som antagligen (deras loggar var inte tillräckligt utförliga 
för att något skulle kunna bevisas) gjort liknande slagningar. Dessutom pågår en 
utredning på min husläkarmottagning över möjliga regelvidriga registerslagningar.  

Motivet har i samtliga fall varit av privat natur (dvs det har varit grannar, bekanta osv 
som gjort dessa slagningar). Inte i något fall har resp verksamhet själva upptäckt dessa 
slagningar. Mörkertalet är med andra ord säkert stort. 

Anledningen till att jag regelmässigt väljer att vara halvanonym när jag kommenterar i 
bloggar är alltså att försvåra för någon som försöker kartlägga mig. Sitter man på en 
myndighet, tex skatteverket, och kan kombinera deras register med Google kan man få 
veta väldigt mycket om en person. Det är inte en tanke som fyller mig med välbehag. 

Däremot argumenterar jag gärna för kontroversiella åsikter ansikte mot ansikte med folk 
(tex för legalisering av narkotika, fri invandring kombinerat med avskaffande av 
välfärdsstat, avtalsfrihet på arbetsmarknaden osv). Det är i dessa situationer jag tycker 
det stora problemet finns inte i anonymitet på internet - dvs både att många inte vågar 
säga ifrån (jmfr äldreboendet i Halland) resp att många inte tolererar välunderbyggda 
men i Sverige inte mainstream åsikter. 



Kommentar: 
Jag har just läst din artikel i dagens Svenska Dagbladet där du frågar vad svenskarna är 
rädda för. Håller fullständigt med dig i dina frågeställningar.  

Jag har bott i ett annat EU-land i 18 år och där ser man en stor skillnad på folks 
agerande och tänkande. De har upplevt två världskrig och rest sig själva mer eller 
mindre tillsammans och gemensamt har de byggt upp land och mentalitet.  

Som du antyder har Sverige inte haft krig eller stora katastrofer som krävt vår 
gemensamma insats utan vi har i ALLA ÅR UPPFOSTRATS OCH VANT OSS VID ATT 
SAMHÄLLET OCH STATEN TAR HAND OM ALLT. I SVERIGE BOR MEST SKOCK- OCH 
FLOCKDJUR SOM INTE VILL, INTE FÅR STICKA UT. DU SKA INTE TRO DU ÄR NÅGOT. 

Den svenska avundsjukan har vaccinerat oss emot öppenhet och kurage. 

 

 

Kommentar: 
En bland flera förklaringar kan vara att som förändringarnas vind har blåst de senare 
decennierna är Sverige i grunden inte ett speciellt muntert land. Debatter med espri, fart 
och fläkt är inte en av dess paradgrenar. (Partipolitiseringen på 1970-talet splittrade 
samhället. Grupp ställdes mot grupp. En oförsonlig hållning mot oliktänkande, vissa 
yrkesgrupper och ”annorlunda” människor fick fritt spelrum.)  

Offentliga dialoger, undersökande samtal med advocatus diaboli i högsätet lyser med sin 
frånvaro. Samhällsklimatet är konformt och feodala tendenser finns litet varstans. I 
retoriken framhålls det visserligen att varje människa är unik, men i praktiken måste din 
unicitet vara av det slag som politiker, myndighetspersoner, lärare, vård- och 
omsorgspersonal, arbetsgivare finner vara acceptabel för att du skall tillåtas blomma som 
den unika människa du är.  

I Sverige förvärvsarbetar ingen längre, inte heller tycks någon vara en del av landets 
arbetskraft, utan är enbart sysselsatt enligt gängse språkbruk. Ett – i allt högre takt – 
snurrande sysselsättningsliv före, under och efter arbetsdagen lämnar inte plats för 
kreativitet. Det tar tid och det krävs uppdaterade förståelsekunskaper, dessutom 
utrymme/svängrum, att bli kreativ i handling. Likaså fantasi och inlevelse! Myndigheter 
är inte artigt serviceinriktade utan mer hunsande och mästrande i sitt förhållningssätt. I 
kontakten med myndigheter transformeras invånarna till klienter och blir kategoriserade 
och behandlade som om de passade in på standardiserade definitioner. Människors skilda 
personligheter, kunskaper, erfarenheter, spretiga livssituationer kommer lätt bort när de 
genom denna kategorisering omvandlas från individ till klient.  

Asymmetrin mellan invånare och myndigheters tjänstemän/handläggare (som ju äger 
tolkningsrätten, bedömningsrätten och beslutanderätten) borde av offentliganställda ses 
som förpliktande men verkar i stället vara ett okänt fenomen för dem. Heltidsanställd 
folkvald politiker har skaffat sig grindvakt som i amper ton deklarerar att hon 
(grindvakten) är mycket restriktiv med att bevilja audiens. Man kan fundera på om detta 
är en allmän politisk policy år 2008. Tyvärr är det fortfarande så i Sverige att människor 
generellt inte är sedda, hörda, respekterade, betrodda i sina respektive vistelsemiljöer. 

Ovanstående bild, framvuxen under min yrkesverksamhet, skall relateras till attityder 
och företeelser i vårt land. Hur vi bemöter varandra, hur vi använder den växande 
kunskapen om det mänskliga intellektet, hur vi förvaltar insikten att alla människor har 
samma basbehov (oaktat att dessa kan ta sig olika uttryck beroende på människors 
unikhet och aktuella livssituation) är helt avgörande för möjligheterna att framalstra ett 
gott samhällsklimat, präglat av kvalitet, eftertänksamhet, ansvarstagande, värme, 
respekt. ömsesidighet, välvilja, tillit. Människors utsikter att komma överens hänger 
intimt samman med tillgodosedda basbehov. 

Detta i kombination med bristande social träning och den myckna frustration som 
människor bär inom sig kan ligga bakom, i Din KOLUMN (SvD 24/11 2008), beskrivna 
beteenden. 



Kommentar: 
Tack för en jättebra artikel i dagens SVD angående de rädda svenskarna. Äntligen någon 
som tar upp ett känsligt men angeläget ämne. 

 

 

Kommentar: 
OK visst finns det många rädda människor i vårt land. Minns alla på bruket som var stora 
i käften på jobbet och stod på min sida men sen när jag t.ex. tog upp det på ett 
fackmöte så teg de. Sådant har jag stött på lite överallt.  

Jag var aldrig rädd men så har Säpo en lång akt på mig också vilken jag till min häpnad 
fick ut via Riksarkivet. Tyvärr sträcker den sig bara fram till 80 talet sen är det stopp. 
Har ånyo vänt mig till Säpo men de vägrar att säga om det ens finns något mer. Har 
missat flera jobb tack vare dem och det är sådant som skrämmer.  

Jag skriver öppet med namn och min blogg har foton på mig osv. Så några utan rädsla 
finns fortfarande i vårt land, du själv är ett bra exempel på detta! 

 

 

Kommentar: 
Merit Wager har väl en och annan poäng där – men framställningen av dessa är i mitt 
tycke lite väl generaliserande. 

Jodå, jag har tagit mig både en och två funderare på texten. Dock kvarstår en och annan 
invändning som jag tagit mig friheten att sända också till Merit Wager. Jag borde kanske 
inte lägga ner/ta i anspråk så mycket tid på detta men jag gör det främst för att visa 
Merit Wager att inte alla stillatigande accepterar vad som helst. 

 

 

Kommentar: 
Vad svenskar är rädda för? Vet du verkligen inte det? Jo, vi är rädda för att hängas ut i 
Uppdrag Granskning p.g.a. åsikter de flesta svenskar delar men som Överheten 
förbjuder. Rädda för att förlora jobbet och kanske få yrkesförbud p.g.a. våra åsikter. Att 
p.g.a. våra åsikter få ansiktet inslaget av AFA utan att polisen lyfter ett finger. Att AFA 
skadar ens barn p.g.a. ens åsikter. Att en ung arab slår ner en eller våldtar ens dotter 
bara för att roa sig. 

Klarnar bilden nu? 

Uppgivna hälsningar 

 

 

Kommentar: 
Tack för din utomordentligt tänkvärda kolumn i Svenskan idag. Skrev omedelbart ett litet 
inlägg om saken, skall genast kräva fullständigt namn som signatur av mina 
kommentatorer. (De är inte alltför många och dessutom uppfyller de allra flesta redan 
detta krav.)  

Själv har jag alltid skrivit under mitt eget namn. Men jag är till åren och har kanske en 
annan syn på saken. Men jag har ofta med viss förfäran läst de nästan ändlösa listor som 
somliga artiklar får (i Svenskan t ex.) flera hundra och blott en och annan med namn. De 
utan är nästan genomgående av sämre kvalité, svordomar, tillmälen etc.  

Kan inte Svenskan visa sin stil genom att kräva namn?  Det skulle göra listorna kortare 
och långt mera läsvärda. Gissar att de flesta kommentarerna nu bara har en läsare. 



Kommentar: 
Har precis läst din kolumn ang oss, de rädda svenskarna. 

Stämmer mycket bra. Jag har själv varit i 25 olika länder i Asien, Afrika, Europa och 
Sydamerika. Jag har dessutom släktingar i Frankrike och Brasilien som jag besökt en hel 
del. 

Jag har ännu inte mött ett folk som är mer ängsligt osäkra och rädda i allmänhet än vi 
svenskar. 

En av orsakerna till detta ovanliga fenomen tror jag beror på bristfällig självkänsla. Ej att 
förväxla med självförtroende som baseras på vad/hur man gör. Självkänsla hänförs 
istället till vem man är. 

Hur som haver; det var en läsvärd och bra kolumn! 

 

 

Kommentar: 
Hej och tack för dina tankvärda kolumner i SvD.  

Dagens fråga "Vad är svenskarna rädda för?" har Du redan besvarat tidigare i artikeln: Vi 
har varit förskonade från krig i två sekler - och inte fått hantera konflikter - konflikträdda 
helt enkelt. Därmed inte beredda att stå för våra åsikter. Kan det vara så? 

Jag signerar allt, t.o.m. "anonyma" enkäter som Soc. styrelsen skickar på oss i ett (jag 
är läkare). 

 

 

Kommentar: 
Läste din artikel om svensk rädsla. Läs boken "I trygghetsnarkomanernas land” av David 
Eberhard. Den handlar på sätt och vis om samma sak.  

 

 

Kommentar: 
Du som till skillnad från svensken i allmänhet kanske aldrig har varit rädd eller tveksam 
till någonting kan ju helt enkelt bara skatta dig lycklig och tillfreds med dig själv, eller 
hur. Vi kan ju som bekant ha det lite olika förspänt här i livet… 

Om alla dessa tidningsartiklar ’måste’ kommenteras över huvud taget så får väl de som 
ställer möjligheten till förfogande ställa krav på identifikation. Om inte så blir det 
självklart som det har blivit med allt ’ordbajsande’ överallt. 

Jag försvarar på intet sätt den moderna klåfingrigheten med att allt ’måste’ skrivas och 
kommenteras – men även om allt ordbajsande skrevs under med namn så säger det ju 
bara i undantagsfall något om vem som skrivit. Men du tänker kanske föreslå 
personnummer? Till och med på de numera tämligen vanliga diskussionsfora tillåts man 
registrera och använda synonymer – och ingen tycks invända mot det, eller hur. 
 

 

Kommentar: 
Jag läser alltid dina krönikor med stort intresse dels för att Du skriver så bra dels för att 
Du alltid har något viktigt att säga. Jag vet vad svenskarna är rädda för? De är rädda för 
själva livet. Jag tillhör fyrtiotalistgenerationen och jag måste säga att svenskarna blir 
räddare och fegare för varje år som går. Ett tecken på det är missbruket av ombudsmän. 
Det finns nästan inte en grupp i samhället som inte kräver en egen ombudsman. Det är 
också ett uttryck för Nånannanismen dvs. klaga via ombud. 

Eftersom jag har varit med ett tag så har jag egna upplevelser av hur fega många 
människor är på arbetsplatser. Istället för att, som Du så riktigt skriver, tala direkt med 
chefen så "gnäller" man på luncher, på kaffepauser mm. Och detta kan pågå i åratal. 



I stället för att prata ut med chefen eller om man vantrivs, sluta och göra något annat, 
så väljer man att gå kvar och förpesta tillvaron för sin omgivning och sig själv. Jag säger 
som Harry Truman "If you cant stand the heat, get out of the kitchen". 

Varför har vi blivit en nation av "whiners" för att använda ett engelskt uttryck? Det beror 
mycket på att allting skall vara så "tryggt". Från vaggan till graven skall det vara tryggt. 
Inga risker här inte och helst fast anställd på livstid, gärna i den trygga offentliga 
sektorn. Våra kära politiker har ju naturligtvis en del av ansvaret för detta fenomen för 
det finns ingen politiker av rang idag som vågar säga sanningen om man riskerar stöta 
sig med vilken grupp det vara månde. Dessutom har vi haft fred i tvåhundrafemtio år och 
det har ju inte heller precis stärkt ryggraden. Jag är intresserad av historia och som vi 
uppträdde under andra världskriget och det kalla kriget, är ju inget som man som svensk 
är stolt över. Men vi var neutrala. För att travestera Hans Alfredsson, så påminner 
svenska folket om pastor Jansson, dvs. vi har ingen åsikt om någonting alls. Ordet 
neutral går ju också att beskriva i utrikespolitiken som att ha livrem och hängslen. Tänk 
om vi måste välja sida... Hemska tanke!! 



Civilkuraget får man leta efter. Det finns väl snart till beskådande på något museum, för 
modernt är det inte. Själv har jag sagt sanningen hela mitt liv, dvs. varit sann mot mig 
själv. Det har kostat på, på många sätt, men jag kan se mig själv i spegeln. Jag har en 
dotter som är av samma virke men hon lämnade Sverige redan 1995. Varje gång hon 
kommer hit, så säger hon, att det ligger en filt av ångest över Sverige och det har hon 
alldeles rätt i. 

Fortsätt att skriva som Du gör, Du är en fräsch fläkt i "ankdammen". 


