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     NOVEMBER 2020 
 

 
Kreaprenör®nätverksallians i 

Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” eller ”det vi vet att 

vi inte vet” - i konsumismens tid när 

vi har allt, men allt är allt vi har. 
 

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE 

och hjälp oss vidga den trånga 

svenska Åsiktskorridoren.  

Frivillig årsavgift (2020) 200:--  

till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html   
 

Pågående projekt 
Välkommen att delta i projektet 

Människans Existens - om att 

påverka samhällets drivkrafter, när 

samhället inte längre klarar av alla 

behov. Hur står västerlandet upp för 

våra hittills så framgångsrika kristna 

värderingar, nu när vi utsätts för allt 

tuffare utmaningar från Kina, 

Ryssland och muslimska länder. 

Västvärlden håller på att förlora sin 

tätposition. Läs mer om projektet 

https://www.creapreneur.se 

PROJEKTManniskans-existens.html  

ALLT FLER INSER ATT 

ETABLERADE MEDIER 

SPRIDER FAKE-NEWS 

Kunskapsresistent, populist, 
konspirationsteoretiker är 

omdömen som politiker, 
journalister men också 

tjänstemän i den ”djupa staten” 
ger personer, som uttrycker en 

annan uppfattning än den, som 
det styrande politiska och 

ekonomiska etablissemanget 
bygger sin makt på.  
 

För att göra dessa omdömen 

vetenskapligt sanna kan man 

göra en utredning för att slå fast 
vad kunskapsresistens är för 

något, för att med stöd av 
vetenskapen kunna avföra åsikter 

som anses farliga om de framförs 
offentligt. Riksbankens 

jubileumsfond gav 50 Mkr till 
professor Åsa Wikforss för att 

tvärvetenskapligt forska på temat 
”Kunskapsresistens: Orsaker, 

konsekvenser och motmedel”. 
Med denna forskning i ryggen kan 

man sedan förbjuda personer, 
som nu är ”vetenskapligt bevisat 

kunskapsresistenta”, att sprida 

information.  
 

I Sverige är vi annars kända 
för att ha världens äldsta 

skydd vad gäller yttrande-
frihet och garanti för insyn i 

den statliga makten. Men det 
skyddet kommer inte längre 

att gälla alla utan bara dem, 
som inte anses kunskaps-

resistenta eller som är trogna 

det rådande ekonomisk 
politiska etablissemangets 

dogmer. 
 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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De av samma etablissemang 
kontrollerade och ägda media 

cementerar dessutom politiskt 

korrekta åsikter genom att 
upprepa de rätta sanningarna och 

välja de rätta experterna och 
krönikörerna som dagligen i radio, 

television och tidningar bekräftar 
vad som är hälsosamt, hållbart, 

demokratiskt och evidensbaserat 
eller kort och gott vad som är 

sanningen och ingenting annat än 
sanningen.  
 

Dagens Nyheters chefredaktör 
bjuder t.ex. in klimataktivisten 

Greta Thunberg att vara 
chefredaktör för tidningen en dag. 

Ett tydligt bevis på det ovan 
sagda. 
 

När en epoks infrastruktur, 

värderingar och regler är så 
etablerade är det svårt för nya 

idéer att få finansiering och ens 
bli uppmärksammade. Den 

innevarande epoken, den s.k. 

industriepoken med enorm tillväxt 
baserad på stordriftens nya GUD, 

globalisering, urbanisering och 
digitalisering, har gjort maskin- 

och markägare samt ägare av 
infrastruktur så osannolikt 

förmögna, att de kan köpa och 
kontrollera i stort sett vad som 

helst – nya resurser, politiker och 
hela nationer. 
 

Innan vi går vidare är 
upplysningsvis detta några 

historiskt kända kunskaps-
resistenta, populistiska och 

konspirationsteoretiska personer - 
Sokrates från Grekland, Jesus 

från Gallleen, Giordano Bruno 
från Italien, Martin Luther från 

Tyskland och Martin Luther King 

från USA, blev alla mördade eller 
förklarade fredlös för att de hade 

en annan uppfattning än de 

styrande i det land och under den 
epok de levde. 
 

Historielöshet och 

tystnadskultur 

Det mest skadliga för ett 

samhälle och dess utveckling 
är historielöshet och 

tystnadskultur. Tyvärr har vi i 
Sverige drabbats av båda 

dessa farsoter.  
 

Historielösheten har ökat i 

samma takt som den svenska 
skolan har slutat att ha lärande 

(läsa, skriva, räkna) samt logiskt 
och kritiskt tänkande som mål. 

Istället har skolan blivit en 
politiserad institution för socialt 

experimenterande, där lärarna 
blivit diskussionsledare och 

eleverna skall vara med och tycka 
och tänka om det samhälle vi 

lever i. Farsoten sprider sig till 
universiteten, när det från 

grundskolan kommer nya 
studenter som inte kan läsa och 

räkna. Forskningsresultaten blir 

därefter och vår högteknologiska 
industri får allt svårare att 

rekrytera arbetskraft inom landet. 
Historielösa politiker med 

religionsfobi talar om svenska 
värderingar och använder 

begrepp och citat utan kunskap 
om att dessa bygger på en 500 

årig kristen tradition, och man 
glömmer bort att 5 miljarder 

människor i världen är tillhöriga 
olika religiösa samfund. 
 

Tystnadskulturen är resultatet 
av den innevarande epokens 
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globala maktstruktur i form av 
stora globala företag vars ägare 

har råd att köpa allting inklusive 

styrande politikers lojaliteter och 
med ledare som vet priset på allt, 

men ofta saknar kunskap om 
värdet på det mesta. Det har lett 

till ett alltmer vänskapskorrupt 
samhälle, där de som inte 

underordnar sig det styrande 
etablissemangets vilja 

marginaliseras, blir av med 
forskningsanslag och med jobbet. 

Det uppstår trånga åsikts-
korridorer i vilka nya idéer tigs 

ihjäl.  
 

I dessa korridorer lever givetvis 

visselblåsare och sanningssägare 
farligt. Och för landet är det 

förödande, eftersom år av 
utveckling går förlorade och 

landet tappar i konkurrenskraft, 
vilket är precis vad som har hänt i 

Sverige under snart en 
generation. Detta kan utläsas i 

värdet av vår ständigt försvagade 
valuta sedan 1970-talet. 

 

Alternativmedicin och 
alternativmedia 
 

”Tills…Som trollen i 

solen spricker de stora 
tystnaderna till slut. De små är 

obehagliga genom sin diskreta 
existens. I skymundan 

underminerar de effektivt det 
öppna samhället genom att 

sabotera de kreativa kafferasterna 
som borde präglas av orädda 

meningsutbyten, fria tankar och 

idéer för hur världen ska 
utvecklas”, som sanningssägaren 

Inga-Britt Ahlenius skriver i 
Svenska Dagbladet. 
 

Den i Sverige förhärskande 
skolmedicinen får nu massiv 

konkurrens från s.k. 

alternativmedicin, som övriga 
världens samlade medicinska 

kunskaper och erfarenheter föga 
ödmjukt kallas i Sverige. Motvilligt 

tvingas skolmedicinen acceptera 
nya kolleger i form av naprapater 

och akupunktörer, vars förebilder 
varit verksamma i andra länder i 

tusentals år.  
 

Motvilligt tvingas skolmedicinen 

snart att medge att de blott 50-
åriga officiella kostråden, som alla 

svenskar har blivit uppmanande 
att följa, nu har lett till en 

pandemi i vilken 40 miljoner 
människor i världen dör i förtid – 

den metabola pandemin. 
 

Och motvilligt kommer 
skolmedicinen att tvingas medge 

att den i alla etablerade media 
och av politiker hysteriskt 

upphaussade Coronapandemin i 

själva verket bara är en skugga 
av den metabola pandemin 

(övervikt, diabetes, hjärtkärl-
sjukdomar etc), och att det i 

själva verket är de som redan har 
sådana underliggande sjukdomar 

och därmed ett sämre 
immunförsvar också är de som 

framförallt har avlidit pga årets 
säsongsinfluensa Covid 19. Och 

snart kommer man att tvingas 
medge att det i själva verket är 

de stora livs- och läkemedels-
bolagens produkter och de 

skolmedicinska råden som orsakat 

den verkliga pandemin, som snart 
halva världsbefolkningen lider av.  
 

Vilka är då de som likt trollen i 

solen ska få också dessa stora 



Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se  

Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9. 

 

  
4 

tystnader att spricka. Vem 
upplyser oss om vad som 

verkligen händer i världen?  Jo 

men visst, dessa media kallas 
mycket riktigt alternativmedia 

och anklagas oför just kunskaps-
resistens, populism och 

konspirationsteori i etablerade 
media och av politiker samt 

tjänstemän i den djupa staten.  
 

Nyligen arrangerades i Sverige 
den alternativa bok- och 

mediamässan 

https://education4future.se/e
vents/alternativa-bok-och-

mediamassan/ Alltfler inser 
att det i själva verket är 

etablerade medier som sprider 
fake-news, medan många 

alternativmedia sprider 
information om vad som 

verkligen händer i världen. 
 

Lars-Olof (LO) Landin 
Ordförande nätverksalliansen 

Kreaprenör® 
www.creapreneur.se  

Sekreterare i Riksföreningen för 

Metabol Hälsa 
www.metabolhalsa.se   
 

CENSUREN ÄR  

TECKNET PÅ PANIK  

I KreprenörNYTT OKTOBERSpecial 

publicerade vi en länk med den 
tyske advokaten Dr Reiner 

Fuellmichs redogörelse för sina 

förberedelser för att stämma 
tyska folkhälsmyndighetens chef 

m.fl. för Brott mot mänsklig-
heten. Den togs strax därefter 

bort från YouTube. Eftersom 
etablerade media inte tillåter 

alternativa sanningar får du här 

en privatlänk från LegeNet till den 
borttagna redogörelsen: 
https://www.bitchute.com/video/U6RGLPt

oFkml/… 

 

TREDJE STATSMAKTENS 

ABDIKATION  VISAR PÅ 

BEHOVET AV ”FJÄRDE 

STATSMAKTEN”  
”Tyvärr har vi just fått meddelande 
från Youtube”, skriver SwebbTVs vd 
Mikael Willgert, ”att vi inte kan 

ladda upp våra program på en vecka. 
Orsaken sägs vara att vi brutit mot 

deras regler om spam, bedrägligt 
beteende och bedrägerier". 

Alla SwebbTVs program finns 
kvar på Youtube med undantag för 

det program som pekats ut, vilket är 
ett program där  Lars Bern 
sammanfattar vetenskapen om 

Coronapandemin i serien Fjärde 
Statsmakten nr 61. 

Detta program är populärt och har 

fått närmare 100.000 visningar på en 
dryg månad och är ett program som 
sammanfattar vetenskapen kring 

pandemin. 
 

För alla seende blir det alltmer 
uppenbart att inte minst 

västvärldens politiker har 
överreagerat på Coronaepidemin, 
som nu visar sig komma att bli en 

medelsvår säsongsinfluensa. Men i 
de blindas rike är de seende inte 

kungar, utan de spärras in för 
hallucinationer. 

   Lika otvivelaktigt har dock det 
virus som orsakar Covid19 visat sig 
ha nya egenskaper, som varit 

problematiska tills läkarna insett att 
det inte är en respiratorisk sjukdom 

som bara drabbar lungorna, utan att 
viruset skapar inflammation i 
blodkärlen, vilket gör att inflamma-

tionen sprids i hela kroppen och inte 

https://education4future.se/events/alternativa-bok-och-mediamassan/
https://education4future.se/events/alternativa-bok-och-mediamassan/
https://education4future.se/events/alternativa-bok-och-mediamassan/
http://www.creapreneur.se/
http://www.metabolhalsa.se/
https://www.bitchute.com/video/U6RGLPtoFkml/
https://www.bitchute.com/video/U6RGLPtoFkml/
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bara i lungorna. Detta har gjort att 

inte bara äldre och metabolt sjuka 
med nedsatt immunförsvar drabbas 

utan också ett fåtal yngre och friska, 
som i vissa falla har fått allvarliga 
symtom och bestående 

hälsoproblem.  
 

Men trots att många läkare redan 
efter några månader började förstå 

detta och hittade behandlingsformer, 
har politiker och media uppbackade 

av stora ekonomiska intressen 
fortsatt att sprida skräckpropaganda 
och vidta orimliga samhälleliga 

åtgärder. Det visar att etablerade 
media, som har kallats tredje 

statsmakten, abdikerar och ofta  
fungerar som megafoner för 
makten istället för att bevaka 

den. Det visar att det behövs en 
fjärde statsmakt.    

Djupstaterna, för vilka sociala medie- 

plattformar (alias Big Tech) är intel-

inhämtare och styrare, är i panik.  

Liksom de öppna delarna i form av 

staters regeringar. Paniken består i 

att de inte längre kan styra 

informationsflödet och dem som går 

över till alternativa media. Internet 

går inte att stänga. Det byggdes som 

en militär funktion för en blivande 

världsregering. Men man räknade då 

inte med den faktor som kallas 

medvetande, som kommer inifrån 

oss själva och skapar det vi 

upplever. Den överstatliga 

programmeringen gäller bara dem 

som tror på den. Och de börjar bli 

färre och färre. (Det sista stycket är 

hämtat från LegeNets mailkorres-

pondens med s.k. alternativa 

sanningar, sanningar vars sannings-

halt således alltmer bekräftas.) 

 

SVAR PÅ VÅRA FRÅGOR 

Kreaprenören Michael Riise har 

besvarat de frågor vi ställde i 

senaste KreaprenörNYTT™.  

FRÅGA 1:  Hur ska styrelsen i 

Riksföreningen för Metabol Hälsa 

startad 2017 på initiativ av just Lars 

Bern med nära 4000 betalande 

medlemmar använda våra insamlade 

medel för att få fler att inse att 

Coronaviruset bara är en skugga av 

den verkliga pandemin – den 

metabola pandemin med diabetes, 

hjärt- och lungsjukdomar, cancer – 

som snart hälften av jordens 

befolkning lider av, men som går helt 

under radarn?  
 

SVAR: Ett av de viktigaste områden 

som finns för att påverka människor 

är verklig konstnärlig gestaltning. 

Skriva manus, genomföra ”readings” 

med skådespelare. Teater-

uppsättningar ses ofta som ett 

optimalt sett att påverka. Inspelat 

material fungerar naturligtvis också. 

Påverkan via gestaltning har länge 

varit vänsterns insikt. Avgörande 

för resultatet är en äkta och 

autentisk gestaltning. Även dikten 

är viktig i sammanhanget. En dikt 

förmedla något som bottnar i en 

subjektiv sanning. 
 

Vikten av det öppna samtalet 

måste ständigt påpekas. En lat 

oengagerad koncensus stryper 

utvecklingen. Det innefattar träning 

i att lyssna utan förutfattade 

meningar så långt det går. och våga 

vara öppna med vad man tycker. 

 

FRÅGA 2: Hur skulle du vilja att vi 

formulerar Kreaprenör-projektet 

Människans existens med inriktning 

på den gemensamma omsorgen, för 
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att det ska bli lika framgångsrikt som 

projektet Metabol hälsa har blivit 

med sin inriktning på den personliga 

hälsan?  
 

SVAR: När några ville skära i 

kulturbudgeten under andra 

världskriget lär Winston Churchill 

ha sagt ”då har vi inget att 

försvara”.  
 

Jag talade på 1990-talet om att 

kultur skulle bli den viktigaste frågan 

i framtiden. Men jag fick inget gehör. 

(Red.anm: Kreaprenör startades 

2001 som ett humanteknologiskt 

projekt med exakt samma syfte. Och 

först nu har vi börjat få riktigt gehör 

för den frågan.)  

   Jag syftade på kultur som 

sociologiskt begrepp, som summan 

av våra beteenden och det vi skapar. 

Konsten är en del av kulturen och 

borde utgöra dess spjutspets. Ska 

Kreaprenör-projektet Människans 

existens få ett större genomslag 

borde projektet tala om kulturen 

som överlevnadsfaktor.  
 

Vad har detta då med gemensam 

omsorg att göra? Låt mig börja med 

idén om paradigmskifte. Den 

formulerades på 1960-talet av 

Thomas Kuhn. 30 år senare var vi 

flera som talade om vägen från 

industrisamhället, via it-samhället till 

känslosamhället. Rolf Jensens bok 

”The Dream Society” var en 

inspiratör. ”Den gestaltade 

upplevelsen” fick en allt större roll i 

både media och näringsliv. En stor 

berättelse var den om omsorgen om 

varandra i ”svenska folkhemmet”.  

   Denna omsorg vittrar nu sönder i 

allt snabbare takt även om medierna 

försöker upprätthålla bilden av att 

samhället fungerar som tidigare. För 

mig var och är det centrala i 

berättandet det fysiska mötet. Men 

idag har de digitala plattformarna 

fått en jättekick tack vare direktiven 

som ”social distansering”. Att vi idag 

befinner oss i ett paradigmskifte i 

västvärlden i allmänhet och i Sverige 

i synnerhet är tydligt. Den största 

faran är okunnigheten om vår i 

historias berättelser och narrativ som 

skapat våra identiteter - om varifrån 

vi kommer och om våra identiteter 

och identitetsskapande artefakter. 

Den stora berättelsen, i Kuhns anda, 

eller narrativet, har samtidigt 

anpassats till postmoderna idéer om 

”diskurser” istället för en hel 

berättelse. Ett sammanhållet narrativ 

om samhälle och identitet är 

förpassat till sophögen. 
 

Ett stort tack till Michael Riise för 

dessa synpunkter. 

 

   DISKUSSIONEN GÅR 

VIDARE på Kreaprenörs 

försenade digitala årsmöte 

7 november kl 10, dit alla 

medlemmar är inbjudna. 

Vill du få en inbjudan 

kontakta     

     kreaprenor@ebc.se   

***************************** 

AKTUELLT UTTALANDE 

UNDERSTRYKER VAD VI 

OVAN SKRIVER 

Följande uttalande av Vänsterpartiets 

i Sverige rättspolitiska talesperson 

Linda Snecker understryker med 

emfas det ovan skrivna: 

mailto:kreaprenor@ebc.se
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”Säkerhetsbranschen profiterar 

på människors otrygghet med 

affärmål att skapa mindre 

trygghet, för då blir business 

större”. 
 

Allt fler inom såväl offentlig sektor 

som företag och privatpersoner 

vänder sig till säkerhetsbranschen 

som en direkt följd av att Polisen och 

andra statliga funktioner är 

otillräckliga. Vill Vänsterpartier på 

allvar punktera säkerhetsföretagens 

tillväxt, är det här partiet måste 

lägga sitt fokus, skriver Svenska 

Dagbladet.  

Liknande utveckling i USA 

I New York går flyttlassen från de 

bättre stadsdelarna, när de mest 

resursstarka ger upp hoppet om att 

laglösheten, den malande vardags-

brottsligheten och den sociala 

nedgången i amerikanske storstäder 

får många väljare att ifrågasätta de 

Demokrater som ytterst ansvarar för 

förfallet på gatorna i New York, San 

Francisco, Baltimore och Portland. 
 

Människor lämnar Kalifornien, och 

det beror på klimatförändringarna 

påstår Dagens Nyheter. Men det 

säger mer om DNs ideologi än om 

USA veckorna före presidentvalet.  

Ty kalifornienbor flyttar framförallt 

till andra varma delstater som 

Arizona och Texas. Det är sannolikt 

att människor lämnar Kalifornien på 

grund av höga boendekostnader och 

brottslighet, skriver Paulina Neuding i 

Svenska Dagbladet.     

************************** 

 

HJÄLP SENIORER ATT 

FLYTTA 

Den politiska debatten handlar sällan 

om vad man ska göra utan oftast om 

vad de politiska motståndarna inte 

gör. Politiker får ofta frågor om vad 

de vill göra åt det ena eller andra 

problemet. Men oftast blir svaren 

generella och utan konkreta åtgärder 

– så här; 
 

Därför är det befriande att läsa 

debattinlägget om att hjälpa 

seniorer att flytta för deras och 

andras skull i Svd den 18 oktober 

undertecknat Petter Ahlström, 

ekon. dr, civ.ing, vd CLA Sweden AB, 

generalsekr Seniorvärlden, 

Börje Bjelke, professor i geriatrik 

på Universitetet i Oslo, specialist och 

överläkare, ordf i Seniorvärlden, 

Per-Henrik Hartmann, vd 

Familjebostäder, styrelseledamot 

Seniorvärlden, 

Sören Runsteen, vd Conara, vice 

ordförande Seniorvärlden, 

Susanne Clase, arkitekt SAR/MSA, 

White, styrelseledamot Seniorvärlden 

Lars Edwall, vd Lebkab och medlem 

i Seniorvärlden Advisory Board, 

Göran Lindahl docent 

Byggnadsdesign, Chalmers, 

styrelseledamot Seniorvärlden, 

samt Helena Eriksson vd 

Funkisgruppen AB, 

Catharina Borgenstierna,  

vd Camanio och 

Liberta Mehmedi fil. mast. 

gerontologi och fil.kand. 

folkhälsovetenskap, projekt-

ledare/föreläsare Seniorvärlden. 
 

Bakgrund: 2016 belyste dessa 

kunniga personer i en debattartikel 
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behovet av en miljon bostäder, varav 

350 000 seniorbostäder. 

Bristen på bostäder är fortfarande 
överhängande och i dag förutser 
Boverket att behovet av bostäder 

under en tioårsperiod hamnar 
någonstans runt 65.000/år. 

Beroende på migration kan siffran 
stiga till över 73.000/år. 
 

Samtidigt har en hel 1940-
talistgeneration passerat 70-

årsgränsen. Och i vissa fall även 80. 
2025 når dessutom nästa generation 

storkull pensionsålder, när den första 
1960-talisten firar sin 65:e 
födelsedag. Enligt statistik från SCB 

beräknas personer över 65 dessutom 
vid den tidpunkten utgöra var fjärde 

svensk. 2040 beräknas antalet 80-
åringar ha stigit till över en miljon. 
Problemen växer således och den 

demografiska utmaningen är tydlig. 
 

2016 uppmanade debattörerna till en 
samlad strategi för det svenska 

seniorbostadsbyggandet. Fyra år 
senare präglas fortfarande det 

politiska klimatet av likgiltighet. 
Kanske är det förutsägbart. Saknas 
incitament för byggbolagen kommer 

bostadsbehoven aldrig att 
tillgodoses. 
 

Debattörernas krav är 

tydliga och klara 

Lagstifta att kommuner ska ansvara 

för medborgarnas tillgång till 
seniorboenden för att minska 
belastningen på äldreboenden och 

den kommunala hemtjänsten. 
 

Kommuner behöver i alla instanser 
och skilda verksamhetsområden inse 

den totala besparingen på 
hemtjänst och äldreomsorg vilket 

blir effekten av att det byggs fler 
alternativ inom seniorboenden. De 
tror det behövs en intermediär 

mellan samhällsbyggnadsnämnder 

och socialnämnder med senior-
perspektivet i fokus. 
 

Ge fastighetsbolag och 

fastighetsutvecklare möjligheter 
att bygga seniorboenden utan att 
behöva tävla om högsta pris på 

kommunal mark. Det kan förenas 
med krav på en viss andel 

hyresrätter. Då blir det billigare 
boenden för alla som blir äldre. 
 

Ta bort reavinstskatten för de som 

ägt och levt länge i sina boenden, till 
exempel pensionärer, på samma sätt 
som i våra grannländer. Det skulle 

skapa enorm rörlighet på bostads-
marknaden, eftersom det 

effektiviserar hela flyttkedjan. 
 

Formulera en seniorkonvention 
som prioriterar äldres 
självständighet, valfrihet och 

social livskvalitet utifrån 
boendeformer likt hur barn-

konventionen påverkar den byggda 
miljön idag. Här ingår att definiera 
mätbara kvalitetskrav som stödjer en 

självständig livsstil. 
 

Kort och gott: Inse att 

problemet är solklart och sätt igång. 

Försök läsa hela artikeln här; 
https://www.svd.se/hjalp-

seniorer-att-flytta--for-deras-
och-andras-skull om inte 
prenumerations- och 

ensamhetsrättsregler sätter stopp. 
Eller så har den blivit censurerad för 

att förslagen var för bra. Men det 
mesta i artikeln framgår ovan 
(red.anm.). 

 Aktuell symbol 
för svensk tystnadskultur. 

https://www.svd.se/hjalp-seniorer-att-flytta--for-deras-och-andras-skull
https://www.svd.se/hjalp-seniorer-att-flytta--for-deras-och-andras-skull
https://www.svd.se/hjalp-seniorer-att-flytta--for-deras-och-andras-skull
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SITUATIONEN I SVENSK 

RESE- OCH MÖTES-

INDUSTRI ÄR INTE SVART 

- UTAN BECKSVART 

Okunniga politiker sänker för 

närvarande besöksnäringen, som 
egentligen är en tillväxtnäring. 
100.000 i denna näring riskerar 

nu att bli arbetslösa   
   I en nyligen avslutad undersökning 

bland företrädare för svenska rese- 
och mötesbolag kan man konstatera 
att situationen inte bara är svart 

utan fullständigt becksvart.  
   Det är sorgligt när man tänker 

tillbaka på de glada dagarna på 
1980-talet, när resebyråskyltar var 
ett naturligt inslag i stadsbilden. 

Sedan dess har chockvågor drabbat 
branschen.  

   2008 tappade många resebolag 
nära hälften av sin omsättning under 
finanskrisen. 2010 lamslog vulkanen 

Eyjafjallajökulls utbrott med 
efterföljande askmoln flygtrafiken i 

Europa. 2015 gick Seifiddine Rezgui 
Yacoubi bärsärkagång med en 
Kalashnikov på ett turisthotell i 

Sousse i norra Tunisien och lämnade 
efter sig 38 döda och 39 skadade. 

För att inte tala om den skräck som 
två kapade plan som flög in i World 

Trade Center 2001 skapade. 2019 
myntades begreppet ”flygskam”. 
Klimatet i all ära, vi ska absolut 

värna om vår miljö, men vi måste 
kunna göra det parallellt med att vi 

fortsatt kan besöka och lära känna 
andra kulturer, göra nya upplevelser 
och möta människor med annan 

bakgrund. En gemensam nämnare i 
allt detta är att resebranschen alltid 

drabbas värst. Resebolagen brukar få 
betala dyrt. Men alla dessa händelser 
till trots har branschen hittills 

överlevt och inte bara det, på en 

marknad med ny teknik och en 

stenhård konkurrens har vi sett en 
utveckling som har lett till en ännu 

vassare servicelinje som bra och 
effektivt erbjuder attraktiva 
alternativ utifrån allehanda behov 

och önskemål.  

Så kom Corona, först som en vagt 
oroande vindpust om ett lokalt 

utbrott långt härifrån i den kinesiska 
staden, som få ens hört talas om 

tidigare, Wuhan. Många gav uttryck 
för en oro men få anade att denna 
vindpust på bara någon vecka skulle 

förvandlas till en orkan som snabbt 
svepte över jorden. I orkanens spår 

följde inställda flyg, stängda 
flygplatser, avrådan att resa utanför 
kommungränsen och en stigande 

skräck för smitta och död. Inte bara 
reseindustrin tog stryk, hela 

världsekonomin var plötsligt i 
gungning och börserna kraschade i 
USA, Asien och Europa. Det gjordes 

mörka jämförelser med att vi nu var 
på väg mot lågkonjunktur lika brutal  

som den efter svarta torsdagen på 
Wall Street 24 oktober 1929.  

Nu, sju månader senare, hämtar 

världens ekonomier igen tappad 
mark, börserna är tillbaka på samma 
höga nivåer som före Corona, som 

ett resultat av gigantiska stimulans-
åtgärder från varenda liten central-

bank jorden runt. Biljon efter biljon 
har lastats in för att få det 
ekonomiska systemet att flöda igen 

och för att mänskligheten ska 
undkomma avgrunden. Bransch efter 

bransch börjar se en ljusning runt 
hörnet och börjar med hjälp av 
statliga stöd känna tillförsikt. Men i 

rese- och mötesbranschen ser man 
inget ljus i tunneln.   

Mätningen som genomfördes sista 

veckan i september och första 
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veckan i oktober visar att personalen 

på resebyråerna och hos rese-
arrangörerna fram till nu, trots 

korttidsarbete och omställningsstöd, 
varit tvungna att ta avsked till 44 % 
av sina kolleger. Bedömningen är att 

om bara sex månader kommer denna 
siffra vara över 60 %. Reseindustrin 

är speciell till sin karaktär med 
många små företag, som hittat en 
nisch för att attrahera specifika 

målgrupper. Därutöver finns ett par 
stora aktörer med utländska 

intressen. Men inte ens de sist 
nämnda, trots betydligt större 
finansiell styrka, står stadigt. Det 

behövs man behöver ingen större 
fantasi för att förstå situationen hos 

de mindre bolagen – branschen är 
mitt i ett blodbad. 
 

I undersökningen gör också närmare 

70 % av beslutsfattarna på 
resebyråerna och researrangörerna 
bedömningen att deras ekonomiska 

situation till och med kommer att 
vara sämre om sex månader än vad 

den är i dag. Detta framtidsscenario 
bekräftas också av andra mätningar 
som görs. I den kvartals 

återkommande mätningen ”Nordiskt 
affärsreseindex” med inköpare av 

resetjänster på företagen samt 
affärsresenärer ger en lika mörk bild. 
I den svenska delen av mätningen 

för kvartal tre gör 73 % av de 
tillfrågade bedömningen att man 

kommer resa mindre än idag på ett 
års sikt. Krisen är långt ifrån över 
även om resten av ekonomin ser en 

ljusning. 
 

Undersökningen visar är att 
stödåtgärderna är långt ifrån 

tillräckliga. Branschen framhåller, att 
stöd för korttidsarbete förlängs efter 

nyår och även att 80 % nivån 
återinrättas. Men det som alla vill se 
är ett riktat stöd till branschen 

baserat på omsättningstapp. Detta 

borde vara en angelägen fråga för 

Sveriges regering av flera skäl. Även 
om branschen är inne i en strukturell 

omvandling så är Corona inte av 
strukturell art och resebranschen är 
utan tvekan en av de i särklass 

hårdast drabbade. Resenäringen är 
en bransch som i många fall är en 

första anhalt för de unga på 
arbetsmarknaden, en väg in i 
arbetslivet. Om inget görs i Sverige 

riskerar stora delar av verksamheten 
att hamna i utländska händer, på 

grund av stora kapitalstarka aktörer 
som booking.com och hotels.com 
samt att stöd till den nationella 

resenäringen görs i flera av länder i 
vår närhet. Branschen har belagts 

med näringsförbud, när UD avråder 
från resor till i princip ALLA länder 

utanför EU, ett förödande åtgärd 
förbud frö den som lever av att 
människor reser. 
 

Vad branschen, enligt resultaten i 

undersökningen efterfrågar utöver 
rent ekonomiska stöd, är en mer 

nyanserad avrådanspolitik där UD 
med stöd av experter från 
resebranschen utarbetar riktlinjer för 

vart och under vilka villkor man kan 
resa till olika länder. Branschen 

kommer att bistå UD med sin 
expertis för att få till detta. Vidare 
vill man se en översyn och förändring 

av ”Paketreselagen” som i sin 
nuvarande utformning sätter 

researrangörerna i en rävsax, där de 
inte får pengar tillbaka från 
flygbolagen, men tvingas ersätta 

kunden vid inställda resor. 
 

Sist men inte minst önskar man att 
media ger en mer nyanserad bild av 

läget. Sjuka ligger faktiskt inte i 
drivor utmed strandpromenaderna i 

Costa del Sol.     

Jan Ogner 
Nordic Bench 
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TILL SIST 

LOL - Laugh Out Loud 
 

 

 
 

  Bara dårar och fyllon ler på 

bild. (Gammalt ordspråk)  

 

 

"Vi flydde till USA på grund av 

Castro. Vart ska vi fly när 
Demokraterna tar över?" 

(Juan ”Big Papa” Cardona, 
latinamerikan i Florida) 
 
 

”När jag kom till Sverige på 
1960-talet talade man aldrig 

om homosexualitet m.m.  

Nu funderar jag på att flytta 
tillbaka till Italien, innan det 

blir obligatoriskt.” 
(Invandrare 1960 i Västerås)  

 

 

 

MÅNADENS ÖVRIGA CITAT 

“Die einzige Art, gegen die 

Pest zu kämpfen, ist die 

Ehrlichkeit.”  
(Albert Camus, 1947) 

 
"När du är död, vet du inte att 

du är död. Det är bara en 
plåga för andra. Detsamma 

gäller när du är korkad." 
(Lars Bern, 2020) 

 
”Herr grundlärare Elis 

Hanegäll är avstängd från all 
undervisning i Grönköping, 

efter att i klassrummet ha 
yttrat den ur postkolonialt 

perspektiv mycket tveksamma 

glosan ´kolonistuga´”.  

Ha en fortsatt bra månad hälsar 
Lars-Olof (LO) Landin 

 

PS: Kommentera gärna i mail till 

kreaprenor@ebc.se eller på 

Facebook 
https://www.facebook.com/kreapre

nor 
 

I sann GDPR anda, pådyvlad varenda 

förening, företag och organisation i hela 

EU för många miljarder, därför att man 

vill komma åt stora globala företag som 

aldrig kommer att bry sig om människors 

integritet, spar vi uppgifter som du själv 

meddelat oss såsom e-post, tel.nr, 

önskemål du framfört och uppgifter om 

gåvor och betalningar du gjort till oss. 
Vill du inte ha KreaprenörNYTT 

skicka e-post till kreaprenor@ebc.se 

med ett tydligt ”Nej tack”. 

mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.facebook.com/kreaprenor
https://www.facebook.com/kreaprenor
mailto:kreaprenor@ebc.se

