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Det Sovande Folket
FREDRIK REINFELDT

”Tilltron till politikens möjligheter att skapa 
resurser och garantera välfärden har gått så 
långt att vi slagit sönder delar av det civila 
samhället.” 

”Offren för välfärdsstatens falska lock-toner är 
Det sovande folket.” 

”Det framtida medborgarskapet måste upp-
muntra till självständighet gentemot staten 
och det måste klart uttalas att andelen svenskar 
som för sin försörjning är beroende av direkta 
bidrag och indirekta subventioner skall minskas 
från år till år. 

”Välfärdsstaten har misslyckats, människorna 
har passiviserats och politikerna tycks ha kapi-
tulerat.”  

”Vi behöver ledare som förmår att peka ut lång-
siktiga målsättningar och som har förmågan 
att rikta sig direkt till väljarna med obekväma 
sanningar. Utan dessa ledare går demokratin 
under och folket somnar in.”

”Alla i Välfärdsstaten var dåliga på historia.”

”Medborgaren skulle vara trygg, försörjd och 
omhändertagen. Det kunde ingen ha några 
invändningar emot.”

”Från rapporterna hade ingen nödvändig för-
klaring stått att finna till varför så många unga 

avled. Den enda hållbara teorin var att den totala 
passiviteten och stora bristen på meningsfyllda 
uppgifter eller saker att utföra ledde till att krop-
pen och hjärnan förtvinade.”

”Hade hans son dött av att han hade haft för 
lite att göra?”

”Hans son hade hade helt enkelt inte haft 
någonting att leva för. För  sovhjärnorna fanns 
inget meningsfullt, inga utmaningar och ingen 
nyfikenhet. De var trygga och omhändertagna, 
det var huvudsaken.”

”Droganvändningen var ett stort problem. I brist 
på annan stimulans och för att komma bort från 
det vanligtvis mycket innehållslösa liv som de 
flesta levde användes mycket droger av främst 
hallucinogen karaktär.”

”Mästaren sade att han hade varit hans allra 
mest begåvade student och att han hade 
hoppats mycket på honom. Sedan hade han 
förlorat honom till partiet och hans ögon hade 
slocknat. Nu var tvivlet väckt och då kom han 
till mästaren igen.”

”Det framställdes som om man ställde krav på 
försämringar och man därmed var emot män-
niskor. Det gick inte att argumentera mot den 
typen av retorik. Det hade kanske gått om det 
funnits stora befolkningsgrupper som inte varit 
helt beroende av politikernas välvilja, men det 

Om man tänker sig en moderat som lämnade Sverige strax innan Bo Lundgren avgick och for till månen, 
var helt utan kommunikationsmöjligheter och kom tillbaks nu skulle han eller hon knappast tro att det var 
samma parti. Ungefär så uttrycker sig journalisten Ulf Kristoffersson i porträttboken ”Fredrik Reinfeldt 
i huvudrollen”(Bonnier Fakta, 2006).

Och den som läser pamfletten ”Det sovande folket” (Moderata Ungdomsförbundet, november 1993) 
utan att i förväg veta vem som är författaren, kan omöjligen tänka sig, att författaren är den ungmoderat 
som sedan skulle bli Sveriges statsminister.

Det är som om både partiet och dess ledare undergått en metamorfos.
Man tvingas att fråga sig: Kommer detta att hålla – hålla i längden? Var finns idéplattformen för en 

ledare och ett parti, som kunnat undergå en sådan närmast total förändring?
Så länge massmedialt anpassade utspel ger önskad utdelning tycks det hålla. Men vad händer, när det 

börjar krisa på allvar och människorna känner behov av ett ledarskap med en ideologisk förankring värd 
att sätta tilltro till? Då kanske pamfletten ”Det sovande folket” åter kan komma till heders. Men då lär 
mediestrategen och maktspelaren Reinfeldt vara förbrukad.
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hade det inte funnits. Tvärtom, andelen direkt 
bidragsberoende hade vuxit hela tiden.”

”Alltför sent hade de hemska biverkningarna 
uppmärksammats. Alla egenskaper som hade 
aktiverat medborgarna hade gjorts onödiga av 
Välfärdsstaten. Alla var garanterade välfärd och 
omhändertagande. De mänskliga kontakterna 
minskade i antal och människorna blev till slut 
helt passiviserade.” 

”Många hade försökt före honom, de hade alla 
förlöjligats och snabbt förpassats i kylan.” 

”Toleransen för kritik hade avtagit i takt med 
det vikande intresset hos väljarna för att delta i 
valet. Makthavarna var säkra på omval och blev 
därför allt oförsiktigare i hanteringen av de som 
framförde avvikande uppfattningar.”

”Det cirkulerade ihärdiga uppgifter om att 
oppositionella hade försvunnit spårlöst efter 
kritiska utspel.”

”De pratade om sina insikter. Det räddade dem 
från att bli galna, sade mästaren. De måste ven-
tilera sin ångest och sin ilska över att Välfärds-
staten hade tillåtits förstöra mänskligheten.”

”Moderaterna har som ambition att bli Sveriges 
största politiska parti. Det förpliktar. Sveriges 
största parti kan inte se sig självt som företrädare 
för en avgränsad befolkningsgrupp.” 

”Resultatet är att svenska folket är passivt, förlitar 
sig på offentliga institutioner och är trygghets-
orienterat. Egenskaper som är mer eller mindre 
utrotningshotade är enskild initiativkraft och 
entreprenörskap, individuell  ansvarskänsla.”

 ”Socialdemokraterna har förlitat sig på den 
svenska kapitalismens förmåga att skapa resur-
ser som socialdemokratiska politiker sedan har 
fördelat efter vad de uppfattar vara en rättvis 
fördelning. Det har gjort att svenskarna, som 
trott att välfärden har skapats av socialdemo-
kraterna, fortsatt att stödja dem i val efter val.”

”Efter 1970 är det enbart med konstgjorda 
åtgärder och genom att skjuta problemen på 
framtida generationer via skulduppbyggnad, 
som socialdemokraterna kunnat fortsätta som 
tidigare.”

”Om något behöver göras och det kan göras 
av det civila samhället, så skall det göras av det 
civila samhället, inte av stat och kommun.” 
”Det som inte förs fram är hur människorna 
psykiskt har påverkats av 53 års socialdemo-
kratiskt styre.” 

”Ingen behöver åka till det sönderfallna tidigare 

kommunistblocket för att se vilken effekt som 
följer av årtionden av omyndigförklarande, 
borttagna individuella incitamentsstrukturer 
och ensidig rapportering i massmedia, Alla 
symptomen, om än i mindre omfattning, finns 
i Sverige.”

”Svenskarna är mentalt handikappade och 
indoktrinerade att tro att politiker kan skapa 
och garantera välfärd. Tecknen är mycket tyd-
liga hos det uppväxande släktet – de 60- och 
70-talsfödda.”

”Än vanligare är uppfattningen att när det nu 
finns givmilda socialförsäkeringssystem så gäller 
det att utnyttja dem.” 

”Det är fult att leva på bidrag har effektivt arbe-
tats bort hos dagens unga.” 

”Någon annan har ansvaret. Det framkallar en 
känsla av att man inte behöver bry sig. Skolan 
och behovet av kunskap upplevs som mindre 
angeläget.” 

”Latheten kan förstärkas till ren passivitet om 
det sänds politiska signaler om att det alltid är 
någon annan som står för initiativet. Trygghets-
systemen tar bort stor del av anledningen att 
slita bara för att klara sin försörjning och media-
samhället som via TV:s starka genomslag leder 
till en alltmer passiv informationsinhämtning 
förstärker denna process.”

”Jag tycker det är förfärande att se hur många 
i min generation som mår riktigt dåligt och 
som är beroende av professionell hjälp för att 
motarbeta rena ångestkänslor.” 

”Ungdomars ständiga vilja att gruppera sig i 
olika stilriktningar, ofta följande musikens olika 
inriktningar, är ett bevis för hur de unga flyr in i 
kollektivets skyddande värld.”

”Politikerna har inte varit ärliga om den offent-
liga sektorn. Anställningen har setts som tryg-
gad nästan oavsett ekonomisk verklighet.” 

”Alla skall ha samma lön oavsett prestation 
och inlevelse. Det leder till en omfattande 
avundsjuka mot den som försöker nyttja sitt 
professionella kunnande för att tjäna pengar.” 

”Det vore välkommet om man drog ned det 
antal politiska uppdrag som idag finns, efter-
som många av dem bara innebär att man fattar 
beslut på en detaljnivå som egentligen borde 
överlåtas åt medborgarna själva.”

”Om staten misslyckas, om politikerna inte förmår 
infria utställda löften, riskerar medborgarna att 
stå utan skydd från fattigdom och ohälsa.”

”Först görs medborgarna beroende av välfärds-
staten, sedan tar Välfärdsstaten på sig fler upp-
gifter och till en kostnad som den inte förmår 
leverera. Resultatet blir att medborgarna som 
inte längre är självständiga drabbas av att inte 
heller staten kan garantera deras välfärd.”

 ”Självständigheten kräver ekonomiskt obero-
ende. Medborgarna skall själva kunna finansiera 
sina icke subventionerade kostnader varje 
månad och därutöver sätta av besparingar för 
sin egen och sina eventuella barns framtid.”

”Det måste finnas en vilja från medborgarna 
att bli ekonomiskt oberoende och att inte 
acceptera politiska ingrepp i prisbildningen på 
någon marknad via subventioner och bidrag.”

”När staten breder ut sig legitimeras oansvariga 
beteenden eftersom alla vet att ’någon annan’ 
sköter eller städar upp efter en.”

”Många verkar leva helt utan tydliga egna 
levnadsregler. ”

”I varje given beslutssituation blir allt fler påver-
kade av andras synsätt och söker sig till uppfatt-
ningar som verkar ligga i tiden. Anledningen 
till detta är att alla de historiska auktoriteter 
som format våra uppfattningar nu i allt högre 
omfattning vänds ryggen.” 

”För att väcka det sovande folket krävs politiskt 
ledarskap.”

”Det politiska ledarskapet för att väcka Det 
Sovande Folket består av fem  steg: 

1)  Gör upp med villfarelsen om Välfärdsstaten. 
Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. De 
som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som 
långsiktigt får betala. Politiker skapar inga resur-
ser och kan därför inte heller ställa ut löften om 
resursernas fördelning.

2)  Ta egna initiativ till avknoppningar.

3)  De som arbetar måste veta att de kan tjäna 
pengar på sitt kunnande och att detta upp-
muntras. Vi vill inte se ett samhälle där männis-
kor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav 
skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är 
mycket mänskligare än den falska tryggheten.
 
4)  Politikerna har väljarnas mandat och är inte 
den offentliga sektorns advokater.
 
5)  Politiken skall garantera rättsstaten och de 
grundläggande statliga uppgifterna. Politikerna 
skall också stå för lånsiktiga förändringskrav och 
väcka opinion för betydelsen av ökad förståelse 
mellan människor.”


