
Gott nytt år!
Så säger vi till våra nära och kära när 
champagnekorkarna smällt och 
klockan slår tolv på nyårsafton. Och så 
står det på nyårskorten som vi skickar 
t i l l  s läkt och vänner, kunder, 
leverantörer och konkurrenter.

Men i år har  jag lust att i stället skriva 
"Gott nytt år?" För visst kan man önska 
någon ett välsignelsebringande nytt år  
men vem  vågar tro på något sådant  
efter terrorangreppen på New York och 
Washington, vid ett årsskifte då 
recessionen ser ut att förvandlas till 
depression? Det säkraste  är att 
gardera med frågetecken. Att  skriva  
"Gott nytt år?"

Fråga stjärnorna
Men  vad vet vi egentligen om året som kommer? Inte ett 
skvatt. De gamla grekerna frågade  det Delfiska oraklet om 
vad framtiden bar i sitt sköte och prästinnan gav, omgiven av 
rökslingor från offerelden, svar som kunde tydas på tusen 
olika sätt. I århundraden vände folk sig till astrologer för att 
med hjälp av deras analys av Fiskarnas position  i 
förhållande till Väduren (eller kanske Skytten) besluta  vilken 
dag man borde ingå ett äktenskap eller börja ett  krig. Och 
Gustaf III  lär ju ha gått till en spågumma före 
maskeradbalen.

I vår upplysta tid använder vi oss av konjunkturexperter som 
avslöjar vad vi anat och i många vet fall vetat.   Deras 
förutsägelser är nämligen korrekta endast under 
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förutsättning att inget oförutsett händer och det oförutsedda 
kommer alltid som blixt från klar himmel, annars vore det ju 
inte oförutsett.

Allt lugnt
Veckan före Första världskriget var så rogivande att den 
brittiske utrikesministern for bort och fiskade och resten av 
regeringen tog a very British weekend. Kaiser Wilhelm 
seglade på sin lustyacht "Hohenzollern" i de norska fjordarna, 
den tyske rikskanslern jagade hjort i Schlesien, arméchefen 
badade brunn och chefen för utrikesdepartementet for på 
bröllopsresa. Och före Världskrig nummer två viftade 
premiärminister Chamberlain med ett papper som utlovade 
Peace in our time…

Skulle någon enda konjunkturexpert  dagen före 
terrorattackerna ha prognosterat en katastrofalt sjunkande  
nedgång för all världens flygbolag, vilket snabbt ledde till 
konkurshot för några av de mest kända? Och förutsett att en 
världsomfattande tryckvåg av skräck och pessimism skulle 
födas, när så mycket hade sett så hyggligt ut 10 sekunder före 
bombattackerna?

Psykologiskt självmål
Usama Bin Laden organiserade med  grymhet och  
skicklighet anfallen mot de tre symbolerna för den 
euroamerikanska maktpositionen - kapitalismens Mecka i 
New York, det militära  högkvarteret Pentagon i Washington 
och - förmodligen - Vita Huset, adress för den politiska 
makten. Det tredje attentatet  misslyckades, men  
terrorledaren fick desto större framgång med något han 
förmodligen aldrig hade hoppats på  - det på sikt mest 
kännbara slaget mot Västvärlden var inte de djupt tragiska 
självmordsbomberna utan den skräckblandade pessimism 
som följde på attentaten; folken i Väst  -   inget nämnt och 
inget glömt - gjorde ett psykologiskt självmål  och gav 
terroristen   en onödig seger  över världssamfundets positiva 
utveckling.
 
För det var inte självmordspiloterna utan vår oro som 
skapade de ekonomiska konsekvenserna - förmodligen har 
flygsäkerheten aldrig varit större än veckorna just efter 
attentaten, men trots säkerhetskontroller utan like   vågade 
folk inte flyga,  tiotusentals  resor avbokades. Och när oron 
växte till pessimism, avtog naturligt nog köplusten. Företagen 
tvangs dra åt svångremmen. Spara på reklamkontot. Minska 
på affärsresorna. Friställa arbetskraft. Lägga ned fabriker - 
alla dessa åtgärder som ytterligare ökat pessimismen och 
minskat utvecklingstron.
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The Swedish jantelaw
Liksom svansen kommer sist på grisen har varje nedläggning 
följts av en efterbörd av protesttal, fackeltåg och påpekanden 
i svensk teve om att arbetarna är underbetalda, medan 
företagscheferna  med sina flermiljonslöner är hutlöst 
överbetalda, this is what we call the Swedish jantelaw.

Men sanningen är ju den motsatta - arbetarna har haft för 
höga löner för att företagen ska klara konkurrensen med 
låglöneländerna. Och eftersom cheferna inte förmått göra 
driften lönsam  borde   styrelsen kanske ha anställt någon 
som hade ännu bättre kompetens och alltså ännu högre lön. 
För i verkligheten, sade nyligen förre Volvochefen Sören Gyll i 
en radiointervju, är svenska chefslöner   internationellt sett 
låga - en  svensk chefstjänsteman som får jobb i Tyskland 
betals med samma nominella summa som här, fast  i D- 
mark, och  i USA i dollar. 

Somliga journalister tycks tro att höga löner är något som 
näringslivet trugar på cheferna, men än en gång är 
sanningen den motsatta - själv har jag har under 63 år  i 
t i dn i ngsb ranschen  va r i t  med  om hund ra ta l s  
anställningsintervjuer, både som arbetstagare och 
arbetsgivare och de har undantagslöst gått ut på att 
arbetsgivaren med olika argument försökt pressa ned den 
sökandes krav. 

Hög lön
Ofta men inte alltid går det. När jag var ny som chefredaktör 
för Svenska Dagbladet ville jag gärna anställa Marianne 
Fredriksson, som nu är en lysande författare och på den tiden 
var en briljant journalist. Hon skulle under rubriken "Idag" 
skapa en helt ny sorts kvinnosida; Marianne ville gärna 
komma men hade en hög chefslön i veckopressen och SvD 
var ett låglöneföretag. Därför tyckte jag det var klokast att 
fråga jouurnalistfacket om dess åsikt. Jag framlade problemet 
för ordföranden och fick följande svar: "Svenska Dagbladets 
journalistklubb har aldrig haft något att invända mot att någon 
på tidningen har för hög lön - vi bråkar bara när lönerna är för 
låga."

Varför inte tvärtom?
Men åter till nyåret och dysterheten - finns det något råd på 
vägen som en gammal man kan ge sina yngre läsare. Jo, ett 
enda. Gå mot strömmen! Gör som en kär vän från fordom 
gjorde, när den  stora depressionen drabbade Sverige efter 
Kreugerkraschen.  Han hette Hans von Kantzow och var en 
ung man, nyanställd som chef för Bultfabriken i 
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Hallstahammar. Och mitt i den värsta krisen satte han igång 
med att bygga nya fabrikslokaler och köpa hypermoderna 
bultmaskiner i USA. Allt var billigt under depressionen - och 
när den släppte var hans nya produktionsapparat färdig och 
Hallstahammar kunde slå sig fram till en ledande ställning 
inom bultindustrin.

Direktör von Kantzow blev en mycket rik man på att vara 
motvalls kärring.

Gott nytt år anno 2002?!
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Talarforum arbetar med över 2000 talare, 
föreläsare, utbildare och underhållare. Vi 
arbetar med talare inom alla ämnes-
områden.

Kanske söker du en general, professor, 
politiker, idrottsstjärna, artist, under-
hållare eller ex-president?

Kanske söker Du någon annan?

Hör gärna av Dig om du helt förut-
sättningslöst vill få förslag på talare.
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