
HÅLLER NÅGONTING PÅ ATT GÅ SÖNDER I SVERIGE?  

Vissa talar om att någonting håller på att gå sönder i Sverige. Det talas om ökade 

ekonomiska klyftor och en del ser invandringen som skadlig. Vi menar att problemet är ett 

annat. 

Enbart senaste tiden har våld och skamlösa beteenden skadat och sårat andra människor, t 

ex genom sexuella övergrepp och att vårdpersonal fotat sexkalender i barnens sängar på 

barnsjukhus. 

Även oansvarigt hanterande av andras pengar, nu senast inom Kommunal, och utnyttjande 

av ställning för eget gynnande är inte ovanligt. Ibland förefaller det som att somliga som når 

samhällets toppskikt tappar fotfästet. 

Vi menar att det stora problemet idag är avsaknad av samsyn kring normer och värderingar. 

Även om det finns regler så följs de inte alltid – det räcker inte med regler, det behövs en 

övertygelse om vad som är rätt och fel, t ex att det är fel att skada andra eller stjäla från 

andra människor eller från det offentliga. 

Det är en viktig uppgift särskilt för hem och skola att förmedla dessa grundläggande 

värderingar från generation till generation. Lyckas det stärks samhällsmoralen och vi får ett 

samhälle som blir bättre att leva i och det leder även till att mer skatteintäkter kommer in 

och att mindre försvinner i orätta händer. 

Trots att flertalet säkert delar uppfattningen att normer och värderingar är viktiga har 

normkritik närmast blivit på modet, men det går inte att riva ner sunda normer och goda 

värderingar utan att det får negativa konsekvenser. Kanske är det konsekvenser av detta vi 

nu ser, men nu är tid att istället bygga upp samhällsmoralen genom återgång till de normer 

och värderingar som präglat vårt land under lång tid – gärna med den gyllene regeln, att 

behandla andra som man själv vill bli behandlad, som grundbult. 
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