
Nobina luftaffär och svensk rädsla 

Utan nya idéer finns ingen innovation. Och risken är att det är du som chef som är 
orsaken. 

Liksom merparten av svenska människor som oftast har mycket bra synpunkter på det mesta 

inom sitt intresseområde. Men när det gäller att stå upp för olika galenskaper  

kryper de in i sitt skal och vill absolut inte stå för sina erfarenheter.  

Nobinas notering på svenska aktiemarknaden så har Dagens Industri grävt vidare och avslöjar 

ombarmhärtigt hur ledningen kapar åt sig en rejäl kaka av den kommande noteringen.  
Här visar verkligheten GIRIGHETEN! 



 

Notera följande intressanta siffror hur emissionslikviden (som pröjsas av korkade svenska 
aktiesparare) 850 mille + 36 mille ur bolagets tunna kassa kommer att användas; 

- 638 mille skyfflas vidare till obligationsinnehavarna. Nu är det aktuella lånet bara 550 

mille. Det innebär att de får en BONUS på 88 mille!!  

- 76 mille går till ”Rådgivarna” (Carnegie, Danske Bank och Pareto). Jag skulle tro att 

vi är några som skulle kunna fixa till dessa ”råd” med ett antal flaskor god  

Ribero del Duero  Gran Reserva http://sv.wikipedia.org/wiki/Ribera_del_Duero samt 

en och annan god cigarr….! http://sv.wikipedia.org/wiki/Cigarr  

- Men värst; ”Ledningen” som knappast kan påstås ha varit särskilt framgångsrika, är 

medansvariga till att hundratals svenska hyggliga familjeföretag gått i graven, 
skall belönas med 172 MILLE för att ha lotsat detta råttbo till börsen….!!! 

Ibland undrar jag om jag verkligen lever i denna verklighet av lurendrejeri och girighet. Var 

finns den kritiska rösten i branschen, mer än den jag utgör?  
Varför kom affärspressen igång först efter att man läste mitt Nyhetsbrev? 



Denna undran har också en annan sida; Är alla andra totalnaiva företagsledare, eller du och 

jag, som under alla år försökt göra rätt för sig och dem som är beroende av dig som 

företagare  ex dina medarbetare, kunder och leverantörer….?? Världen är mer än märklig när 

100 tal enskilda privata slitande företagare betala dyra medlemspengar till en organisation 

med en ledning som toppstyrs av just stor bolagen som sänkt lönsamheten till en katastrofal 

nivå och det blir ingen revolt i leden, vad säger det om medlemskåren?  

Vem inleder frågan varför skall politiker vara ansvariga för kollektivtrafiken? Är svenska 
bussbolag så inbitna inkompetenta att man inte kan utföra en skoltrafik vilket man gjort snart i 
100 år utan att man måste ha en grupp tjänstemän och politiker som ägna sig åt detaljfrågor 
och beslutar? Naturligtvis inte, hela samhället skulle spara miljoner om lokala bussägare åter 
kunde agera som egen företagare och erbjuda sina tjänster direkt till skolan, de synergi 
effekter med vilket tjänstemännen i de uppblåsta Trafikmännen påstår sig kunna 
åstadkomma  och berörda politiker snabbt beslöt så skulle det vara och införde direktiv och 
tvingande regler, planhushållningen total! Det verka som merparten av branschen och 
organisation tycker det är helt OK med planhushållning i Sverige? I vilken annan bransch 
skulle detta kunna få gå till så utan att det blev ett ramaskri? Varför då i bussbranschen? 

Vi har hört det förr – ”världen rör sig snabbare än någonsin”. Men även om snacket om 
innovation och förnyelse kan kännas uttjatat är en sak säker: utan nya idéer kommer ditt 
företag förr eller senare stagnera. 

Så hur gör man då som VD och entreprenör för att säkerställa att organisationen inte fastnar i 
gamla hjulspår? Jo, man skapar en arbetsplats där folk känner sig trygga i att låta tankarna 
flöda fritt och där nya idéer kan frodas. Där den organisation man är medlem i, ser det som sin 
uppgift att få bort allt som försvårar eller direkt hindrar dig från att vara företagare och inte 
ser det som uppgift att förmedla alla tokregler! 

Chefer som är papegojor och går till jobbet med att endast förvalta, är detta chefer som tillför 
utvecklingen något? Chefer som arbeta med backspegeln, vad tillför dessa? Chefer som är 
konflikträdda, vem har nytta av dessa? Chefer som medvetet eller omedvetet sätter käppar i 
hjulen för innovation faller samtliga under kategorien ledarskapsmisstag och av denna 
kategori har vi alldeles för många av i vårt land, som företagsledare eller ledare av 
organisationer, det kommer blir ett dyrt uppvaknande för alla som bara hänger med utan att 
ifrågasätta. 
 
Vem kan få dig att ompröva dina beslut? Vem kan få dig att ta till budskapet att den som lever 
på statens/landstingens allmosor – den lever inte särskilt länge sett över en viss tidscirkel, 
inget land har råd med den nu uppblåsta kollektivtrafiken i Sverige – var så säker! Det är inte 
så att det saknas med varningssignaler när regeringen slingrar sig och skuldsättningen ökar 
med rasande fart. Det finns alltid en gräns för all dumhet och när nu valet står mellan att 
skicka ännu fler miljarder till en hopplös kollektivtrafik eller fler miljoner för en bättre 
sjukvård, bättre äldrevård. Bättre skola så skall du se att köra omkring med tomma bussar a la 
mp + v inte kommer får fortsätta.  

Skillnaden med att vara företagare i kollektivtrafiken och andra branscher är att här gäller det 

att stryka storföretagen och Trafikhuvudmännen medhårs – sådant har man gjort i alla 

öststater och det var ju framgångsrikt? Vad får dig att tro att slutet på denna saga i slutändan 

skulle vara annorlunda i Sverige? 



 

I alla branscher som inte är politikerstyrda gäller: 

De mest framgångsrika jobbar inte bara mer än andra - de arbetar framför allt mycket 
smartare. 


