
Ledare 
 
Det var inte mitt fel! Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein, 
debattör och doktor i etik. (du kan läsa mer under artikel nr 1 i detta Nyhetsbrev) En 
intressant bok som avslöjar den svenska mentaliteten att inte ta något ansvar. En 
massflykt som möjliggjorts och uppmuntrats av ett samhällsklimat där det blivit fult att 
skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer för förtryckande strukturer, 
dåliga gener eller taskiga uppväxtförhållanden. 
 

Det är inte mitt fel att den svenska kollektivtrafikbranschen är genomrutten, det är inte 
mitt fel att den svenska turistbranschen blöder och leds av blindstyren utan ansvar.  

Jo, det är just vad det är, ditt fel, alla var med och såg skapelsen av länsbolagen påhejat 
av nomenklaturan som en välsignelse ”nu skulle manna falla från himmelen” och göra 
små ”påvarna” i bussbranschen rika. 20 år senare är alla mer eller mindre bankrutta. 
Inom den svenska turistbranschen var det bra med landstingsägda verksamheter, 
destinationsbolag, som var ”tunga” vilka tog över styrningen, nu skulle bidragen haglar 
och stora marknadsföringskampanjer skulle sätta varenda håla i detta land på 
världskartan, så lät det under 80 talet och så låter det fortfarande när man för 
femtioelfte gången omorganisera, säljer eller lägger ned lokala turistdestinationsbolag . 

Det saknas förmodligen en gen eller så är det bara rädsla att föra fram obehagliga 
frågor, svaren är dock enkla, det finns ingen stat där staten kan ta hand om den 
enskildes ansvar, det finns ingen rörelsefrihet när politiken med planhushållningen som 
styr medel tar över. Det finns bara ett ansvar och den är du, för det var du som var med 
och sabbade Sverige i tron att någon annan (alla skattebetalarna) skulle ta över 
ansvaret, om du hade begripit bättre och insett att kollektivism inte får tillåtas ta över 
din frihet att själv bestämma och skapa. 

Du ville helt enkelt inte ta tag i verkliga problem, du är konflikträdd, överslätande och 
skitsnackande Sverige som alla borde ta i hampan som ett slags till ansvarstagande och 
självrespekt uppfostrande morsa. Resonemang är enkelt uttryck från respekt för 
människan och hennes okränkbara värde. Men också från insikten att vi människor inte 
automatiskt klarar av att uttrycka detta vårt okränkbara värde genom hur vi lever våra 
liv. Vi behöver utvecklas i samspel med omvärlden. Vi behöver helt enkelt mötas av och 
samspela med människor som p.g.a. sin djupa självrespekt och integritet kan hjälpa oss 
att finna vår egen självrespekt och integritet och slutligen inse att vi är en del av ett 
samhälle som måste hitta vägen till samarbete när omvärlden springer ifrån oss, i snart 
sagt i allt. Det är den självklara uppgiften för våra styrande och branschorganisationer, 
vara ledstjärnan, peka ut vägen och tillåta entreprenörerna att arbeta och tänka fritt, 
fritt från Jantelandet. 

Vart har värdegemenskapen tagit vägen, den som en gång var vår ledstjärna som förde 
Sverige att tillhöra eliten av världens länder? 
Det är dags att vakna, staten har inte pengar att lösa dina problem som är 
självförvållade i hög grad, men det fick man ju inte säga, inte skuldbelägga bara kröka 
rygg och hålla käften, det ordna sig. Verkligheten är en annan, det har 50% av 
branschens chefer fått lära hårdhänt för dom är nedlagda, sålda eller i konkurs och 
övriga sakta och säkert på väg! 



Välkommen till ännu ett Nyhetsbrev ” Varning Schönfelder” som läses av fler än alla 
branschtidningar och branschorganisationernas medlemstidningar och webbsiter 
sammanlagt.  
(källa: alexa källsökning) 

 


