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Öppet brev till Skaraborgs tre (S)-riksdagsledamöter, Monica Green, Urban Ahlin och 
Kjell Nordström. 
 
 
Bästa Socialdemokratiska Riksdagsledamöter! 
 
Det vore trevligt att lyfta debatten till en mer filosofisk och ideologisk nivå nu när det 
är ett år kvar till valet hösten 2006. Vi vet alla att det kommer att skrivas spaltkilome-
ter om vem som har gjort vad under åren, samt att massor av siffror kommer att hagla 
över väljarna från alla sidor fram till dess.  
 
Ni i det Socialdemokratiska arbetarpartiet talar ofta om arbetarklassen och arbetare i 
er retorik, speciellt när det gäller att påvisa att ni står på denna grupps sida i kampen 
mot ”Högern”. 
 
De filosofiska och kanske även ideologiska frågor man kan ställa sig är;  
Vad är en arbetare och när tillhör man arbetarklassen, samt när upphör man att tillhö-
ra dessa begrepp?  
 
Ta till exempel en akademisk utbildad sjuksköterska och en outbildad lönearbetare, tillhör de 
samma arbetarklass?  
 
Den som genom goda kunskaper och förkovrande i sitt yrke blir upplyft till en högre arbetsle-
dande funktion, är denna person fortfarande arbetare och tillhör arbetarklassen? 
 
Den resemontör och LO-medlem som genom flit och sparsamhet skapar sig en förmögenhet i 
aktier och andra värdepapper, samt kanske även äger fastigheter, tillhör denna person fortfa-
rande arbetarklassen?  
 
Den byggjobbare som startar egen firma och fortfarande utför samma arbete, samt därutöver 
sköter kontorsgöromålen, tillhör byggjobbaren fortfarande arbetarklassen? 
Vidare kan man fundera över om några anställda tar över ett företag och startar ett gemensam-
ägt kooperativ med medlemskap i Svenskt Näringsliv, är de fortfarande arbetare och arbetar-
klass?  
 
Är det vilket yrke eller fackföreningstillhörighet man har eller kanske hur mycket man får ut i 
lönekuvertet som avgör om man är arbetare och tillhör arbetarklassen? Och den som lever på 
kapital och andras utförda arbete, kan den personen vara medlem i ett arbetarparti?  
 
Den industriarbetare som efter funderingar om ideologier och moget övervägande anser att so-
cialism inte känns rätt och röstar borgerligt, är denna person fortfarande arbetare och tillhör 
arbetarklassen?  
 
Det kan kanske tyckas att frågeställningarna är retoriska, men de är viktiga att fundera över när 
ni i det Socialdemokratiska arbetarpartiet tillsammans med vänstern ständigt försöker blåsa liv i 
”klasskampen” när det inte längre finns några sådana enligt traditionell modell.  
Det är väl snarare så att talet om klasstillhörighet och yrkestitel är helt överspelat i dagens 
samhälle och det bör vara så att man röstar efter de ideologiska värderingar man har och inte 
efter vilket yrke eller förmögenhet man har. 
 
 
Vänligen, Peter Friberg 
Moderat metallarbetare i Tidaholm 


