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10 MARkNAd VS SälJ: Uppgörelsen

d
et hade varit en så lovande, frisk vintermorgon när Robin 

Enghammar kom till jobbet som marknadschef på Power-

Soft, men hennes goda humör förbyttes i irritation när hon 

såg det utprintade bladet som låg på hennes stol.

Men vad har de gjort nu? Ett säljutskick till potentiella kunder 
som ser för jäkligt ut! Texten är amatörmässig, med för lite fokus 
på kundnyttan och för mycket fokus på oss.

Hon lät blicken löpa över utskicket och suckade tungt. Fel 
färger och lågupplöst logga. Det är bra att vi har en aktiv bear-
betning av den potentiella marknaden, men låt oss på marknads-
avdelningen vara med och ta fram materialet – det är ju i alla fall 
vårt jobb. Och hur kan man blanda ”du” och ”ni” och ”Du” och ”Ni” 
på det här sättet? Så oproffsigt!

Hon slog på datorn, loggade in på sitt konto och satt tyst och 

funderade med händerna över tangentbordet en kort stund innan 

hon började skriva ett mejl.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: Säljaktivitet

Hej Kaj!

Du, den där senaste säljaktiviteten som ni hittat på själva … varför 

kan ni inte stämma av med oss på marknad så att det:

         1. ser proffsigt ut

         2. följer vår grafiska profil

         3. stärker vårt varumärke (i stället för att motverka det)?

Vi måste hitta rutiner så att säljarna inte springer iväg och hittar på 

egna saker.

Mvh

Robin
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111. prolog

När det plingade till i Kaj Svenssons mejlbox hade han redan varit 

på jobbet en god stund. Han hade en tendens att vakna allt tidigare 

och tyckte att det var skönt att få några timmar på jobbet innan 

alla andra började droppa in. Jobbet som försäljningschef krävde 

mycket planering och administration, och det fanns en viss rutin 

han ville hinna igenom så tidigt som möjligt på dagen.

Han rynkade ögonbrynen lätt medan han läste Robins mejl på 

skärmen.

”Vad har säljarna nu hittat på?” stönade han sedan. Jag trodde 
att vi var överens om att det är mötesbokning mot våra A-kunder 
som gäller för att öka försäljningen det här kvartalet. Vi döpte 
ju till och med minikonferensen till face-to-face! Jag undrar hur 
många gånger jag måste upprepa ett budskap innan alla har för-
stått … Jag vet att några av dem avskyr att lyfta luren, men det är 
alldeles för dålig hit rate på säljbrev. Pappersslöjd får marknad 
ta hand om. Men här gäller det att försvara gänget utåt, trots allt 
är det ju bra att de är engagerade.

Kaj sparade det Excel-dokument han hade arbetat med och 

klickade på svarsikonen till Robins mejl.

Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Till: Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Ämne: Re: Säljaktivitet

Hej Robin!

Som du kanske har hört ligger Sverigekontoret 500 k back mot 

årsbudget. Säljaktiviteten hjälper säljarna att hålla ångan och 

humöret uppe och ta de där sista affärerna innan året är slut. Synd 

att du inte gillar aktiviteten, men cash is king, som du vet, och just 

nu har vi bråttom att få till budgeten.

Ha det gott!

Kaj
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12 MARkNAd VS SälJ: Uppgörelsen

Kanske kunde han ha gått Robin mer till mötes, men i botten fanns 

här ett problem som han visste måste komma till ytan förr eller 

senare. Det var trots allt han och hans säljare som drog in peng-

arna till företaget – just de pengar som betalade Robins lön och 

alla andra löner i de tärande delarna av företaget. Därför kom den 

här morgonens två första mejl att rulla igång några timmars inten-

siv mejlväxling, men också en större process som skulle sträcka sig 

långt fram i tiden.

Robin var alltså inte sen att returnera sina synpunkter. Hon bet 

ihop om det svar hon egentligen hade velat skicka och bestämde 

sig för att försöka en mer diplomatisk väg.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: Re: Säljaktivitet

Jag tycker det är jättebra att vi gör säljaktiviteter, couldn’t 

agree more. Jag vill bara att de ska hänga ihop med vår övriga 

marknadskommunikation. Om vi gör rätt från början kan vi tjäna 

pengar både nu och framöver och samtidigt vara rädda om vår 

viktigaste tillgång: varumärket.

Robin

Långt senare skulle Kaj komma att tänka att det hela kunde ha 

varit över här. Om han bara hade tagit emot Robins mejl och låtit 

det förbli vid det, hade utvecklingen kanske blivit en helt annan. 

Men han kunde inte låta bli att ge en aldrig så liten eftersläng.
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131. prolog

Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Till: Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Ämne: Re: Säljaktivitet

Bra, då är vi ju överens. Jag anser för min del att det är kunderna 

som är vår viktigaste tillgång. Inga kunder, inget varumärke.

Kaj

I andra änden av lokalerna log Robin lite snett när hon läste Kajs 

svar. Det här var den typiska ursäkten från säljare överallt för att 

strunta i varumärkesbyggandet och löpa amok efter eget huvud. 

Det skulle inte få passera obemärkt, bestämde hon sig för.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: Re: Säljaktivitet

Nja, sanning med modifikation. Nokia är ju ett varumärke – men 

känner du någon som har en Nokiamobil längre?

Låt oss inte göra samma misstag med vårt varumärke. Nej, flaggan 

i topp och fram för säljande, och samtidigt varumärkesstärkande, 

aktiviteter.

Robin

• •  •
Robin reste sig från skrivbordet och gick och hämtade morgonens 

första kopp kaffe. Tillbaka på sin plats satte hon sig ner och läste 

mejlkonversationen från början och misstänkte sedan att hon nog 

ändå inte nått fram till Kaj. Hans sätt att hänvisa till budgetkraven 

från ägarna tydde på att han inte förstod vad hon menade. 

Vad tusan! Ska sälj börja använda de nya ägarnas säljkrav 
för att slippa göra saker med tanke och kvalitet? Det var inget 
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14 MARkNAd VS SälJ: Uppgörelsen

fel på säljarnas ånga och humör förr, när vi gjorde rätt saker. 
Kunderna kände igen sig och vi brydde oss om varumärket. Det 
känns som om Kaj fegar.

Hon kastade en blick på pärmen med den grafiska profilen som 

låg på ett sidobord. Här hade hon tagit fram mallar för att de skulle 

se proffsiga ut när de gjorde presentationer, mallar som följde den 

grafiska profilen – varför användes de inte, skulle det vara så svårt 

att göra rätt?

Robin ställde ner kaffekoppen på skrivbordet och lutade sig 

tillbaka i kontorsstolen.

Visst, Kajs säljare är duktiga, men de fattar inte att de är en 
del av ett varumärke! Hur tusan ska man kunna banka in det i 
skallen på dem? Och så typiskt Kaj, inget svar – see no evil, hear 
no evil.

”Evil” skulle här ha hunnat bytas ut mot vanligt sunt förnuft, 

dessutom! Robin drog djupt efter andan och började på ytterligare 

ett mejl. Det var dags att ta tjuren vid hornen.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: PowerPoint-presentationer

Hej Kaj!

Jag har dessutom noterat att dina säljare använder PPT-

presentationer som de själva knåpar ihop inför olika kundmöten. 

Jag är helt för kundorienterade presentationer, så klart, men det 

vore bra om vi arbetade utifrån den gemensamma PPT-mall som vi 

tagit fram. Vi måste se så professionella ut som vi faktiskt är.

Pratar du med ditt gäng och hör av dig om du behöver hjälp?

Robin
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151. prolog

• •  •
Den följande timmen gick Robin igenom lite annonsmaterial och 

ringde några samtal, men hela tiden väntade hon på att få ett svar 

från Kaj. Hon reste sig några gånger och gick ut i korridoren i hopp 

om att stöta ihop med honom som av en slump, men så långt som 

till att söka upp honom i hans rum ville hon inte sträcka sig – inte 

ännu, i alla fall.

Till slut satte hon sig muttrande ner vid datorn och skickade ett 

snabbt mejl.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: Re: PowerPoint-presentationer

Hej Kaj!

Jag fick ingen respons på det här. Hör av dig är du snäll!

Robin

Kaj hade just kommit tillbaka från säljarnas kontor, där han varit 

för att växla några ord med dem om kravet på snabb försäljning för 

att möta budgetkraven. Han satte sig vid datorn och upptäckte tre 

olästa mejl från Robin.

”Men det var då själva …”, suckade han. Har människan inget 
annat att göra än att fylla min mejlbox? På säljsidan har vi års-
bokslut, vilken kalender arbetar marknad efter? Komma dra-
gandes med PowerPoint-mallar när det brinner i knutarna för 
att få klart siffrorna för i år! 

Kaj lugnade sig en smula men skakade ändå på huvudet. Nåja, 
hon har ju rätt i sak – det är klart att vi ska se proffsiga ut gent-
emot kunderna … men måste vi diskutera det just nu?
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16 MARkNAd VS SälJ: Uppgörelsen

Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Till: Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Ämne: Re: PowerPoint-presentationer

Hej!

Jag har sagt åt säljarna att mejla sina presentationer till dig, så att 

du kan lägga in rätt mall innan de använder dem nästa gång. På så 

sätt säkerställer vi ju att alla har den korrekta presentationen.

Kaj

”Å nej, gubbe lille – så lätt ska du inte komma undan!” väste Robin 

mellan sammanbitna tänder.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: Re: PowerPoint-presentationer

Stopp och belägg! Jag har säkerställt att vi har en gemensam 

mall och skickat den till ditt gäng – och till dig, vill jag minnas. Jag 

bifogar den igen. Det är inte mitt jobb att se till att dina säljare 

använder korrekt material, det får ni faktiskt fixa själva. Däremot 

kan jag köra en genomgång om hur de ska jobba med mallen.

Jag föreslår att vi tar 15 minuter på ert nästa säljmöte, jag har för 

mig att det är nästa måndag. Hur låter det?

Robin

”Okej, okej. Fint! Bara jag får slut på tjatet”, utbrast Kaj.

Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Till: Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Ämne: Re: PowerPoint-presentationer

Visst, du får 15 minuter. Vi sitter i konferensrum Jupiter. 

Kaj
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171. prolog

Robin tog sig tid att fundera igenom situationen och se framåt. 

Genomgången med säljarna om PowerPoint-presentationen var 

bara en krusning på ytan, det insåg hon. Sanningen var att för-

utsättningarna för arbetet hade blivit väldigt otydliga efter att 

företaget häromåret fått ett amerikanskt moderbolag, och att det 

skulle krävas något mer genomgripande för att få allt på rätt kurs.

”Förbannade jänkare”, mumlade Robin. Vi har byggt upp ett 
starkt varumärke i Sverige – och det var varumärket de köpte 
oss för – men nu ska vi tydligen strunta i det och pressa ut saften 
ur stenen oavsett vad. Jag vet att de pratar vitt och brett om 
vikten av ett starkt varumärke, men vi får hela tiden dubbla bud-
skap. Hur ska vi lösa detta innan det är för sent?

Robin satte sig vid datorn igen och påbörjade ett nytt mejl, 

denna gång i en mjukare ton.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Ämne: Prata ihop oss?

Hej Kaj!

Jag inser att vi har ett problem med vår nya situation. Vår nya ägare 

vill att det ska vara business as usual, men pressar hårt för ökade 

försäljningssiffror – och samtidigt ska vi fortsätta vårt långsiktiga 

varumärkesbyggande. Vad de inte riktigt har förstått, eller väljer 

att blunda för, är att vår framgång till dags dato har hängt just på 

att vi vårdat vårt varumärke. 

Vi måste hitta en balans i detta och prata ihop oss med vår vd så att 

hon/vi kan föra en diskussion med amerikanerna. Hur låter det?

Robin

Kaj begravde huvudet i händerna. Tror marknad att det är de som 
styr hela skutan? Och var finns den svenska företagsledningen? 
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Det skulle onekligen vara skönt om ägarnas krav kunde göra lite 
mindre ont i slutet av varje månad, men det tänker jag inte låta 
marknad sköta om.

Han kunde ändå inte låta bli att känna sig lite kluven. Visst är 
det bra om vi kan diskutera igenom det hela, men här gäller det 
att bevaka sin interna position. Jag vill ju inte att vd-Andrea ska 
få för sig att marknad har koll på läget och att jag inte har det. 
Jag är med i en diskussion, men bara om Andrea kallar till den.

Kaj.Svensson@PowerSoft.com

Till: Andrea.Winckler@PowerSoft.com;  

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Ämne: Re: Prata ihop oss?

Hej Andrea och Robin!

Jag är väl insatt i de direktiv som jag fått från Andrea och vår nya 

ägare, men finns det oklarheter på andra avdelningar är det väl 

utmärkt att vi diskuterar dessa. Jag försöker hålla måndagar som 

kontorsdagar och inleder med säljmöte kl 9:00, så om det passar er 

skulle jag ha tid att träffas efter lunch nu på måndag. 

Andrea, jag avvaktar dina direktiv.

Hälsningar 

Kaj

”Direktiv och direktiv … Vad menar han?” muttrade Robin. Kan 
han inte tänka själv? Att lyda direktiv, det har skapat många 
diktaturer. Tänk själv, för tusan! Okej, det är bra att Andrea blir 
inkopplad, hon måste ta tag i detta. Om det är så att varumärkes-
byggandet ska hamna i skymundan för försäljningen vill inte jag 
ha ansvaret.

På ett vis välkomnade alltså Robin Kajs initiativ, nu skulle 

frågan äntligen få den betydelse hon tyckte att den förtjänade. 
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Men hon kände också ett litet styng av oro inför konsekvenserna. 

Visst var det viktigt med nya kunder, men de borde ägna mer 

kraft åt att ta hand om de befintliga. Så sant som det var sagt, det 

har alltid varit billigare att behålla sina kunder än att hitta nya. 

Och för att göra det var de tvungna att göra dem lyckliga! Robins 

åsikt var att en kundrelation är som ett äktenskap, slutar man att 

bekräfta partnern – eller kunden – hittar den snart någon annan. 

Hur skulle hon få försäljningsavdelningen att förstå något som 

borde vara så elementärt?

”Bäst att vara tidigt ute och sätta agendan!” utbrast hon högt.

Robin.Enghammar@PowerSoft.com

Till: Kaj.Svensson@PowerSoft.com;  

Andrea.Winckler@PowerSoft.com

Ämne: Re: Prata ihop oss?

Hej Kaj!

Jag såg rapporten från förra månaden. Det var ju skönt att du fick 

ihop försäljningssiffrorna! Men jag funderar lite på varför vi hamnar 

i sådan akut kris, det är ju inte första gången.

Vi har ju ett gäng kunder som varit med ett bra tag – hur arbetar vi 

med att utveckla dem? Och framför allt, hur gör vi för att utvecklas 

tillsammans? Vi borde ju med relativt enkla medel och större 

kundfokus kunna ta hand om våra befintliga kunder, så att vi får 

bättre prognoser och slipper ha jänkarna efter oss hela tiden. Och 

att ta bättre hand om våra befintliga kunder stärker definitivt vårt 

varumärke.

Robin

Marknad-vs-salj.indd   19 10/27/2015   12:50:17 PM

PROVKAPITEL 

ROOS & TEGNÈR



1. p
rol

og
2. O

rde
rja

kt
3. C

hef
ska

p
4. s

pon
sri

ng
5. O

m A
ndr

ea
6. g

raf
isk

 pr
of i

l
7. O

m r
obi

n
8. M

äss
del

tag
and

e
9. O

m K
aj

10.
 Ka

mp
anj

arb
ete

11. 
Ver

ksa
mh

ete
ns 

pla
ner

12.
 sä

ljpl
ane

rin
g

13.
 Ma

rkn
ads

pla
ner

ing
14.

 po
sit

ion
eri

ng
15.

 sit
uat

ion
san

aly
s

16.
 Bu

dge
ter

ing
17. 

pro
duk

tla
nse

rin
g

18.
 Af

fär
sid

é
19.

 Må
l

20.
 Up

pgö
rel

sen
21.

 pr
ese

nta
tio

nss
tyr

nin
g

22.
 pr

ese
nta

tio
nst

ekn
ik

23.
 ”p

uh!
” 

24.
 ra

ppo
rte

rin
g

25.
 ep

ilog

kAPITel 3

CheFsKAp
I vilket andrea bestämmer sig för att 

ta ett nytt grepp om situationen.
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a
ndrea njöt av kaffet. Klockan var halv två och solens strålar 

sökte sig in genom gardinerna. 

Samtalen med Kaj och Robin hade varit givande och 

samtidigt otroligt frustrerande. Andrea hade läst de sista 

mejlen de skickat till varandra, men med henne som uppenbar 

egentlig mottagare. Därefter hade hon som hastigast pratat med 

var och en av dem – Robin hade varit öppen för ett längre samtal 

på plats, men Kaj ursäktade sig med en överhängande orderkris 

och hastade vidare mot Back Office.

Att två personer på samma företag kan tänka så olika, trots 
att de har ett gemensamt ansvar för företagets intäkter. Det är ju 
helt otroligt!

Först hade Andrea blivit upprörd över tanken. Hon hade rest 

sig upp och gått några varv i det spatiösa vd-rummet, innan hon 

med en suck sjönk ner i den läderklädda kontorsstolen igen. 

”Vad gör jag nu?” hade hon sagt för sig själv och tittat upp i taket.

Europachefen förväntade sig snabba resultat och den europe-

iska försäljningschefen gjorde vad han kunde för att stressa Kaj 

till fler och snabbare affärer. 

Jag måste dels skaffa mig lite andrum från Europachefen, dels 
få stopp på försäljningschefens stressande av Kaj. Jag måste få 
dem att förstå att vår lönsamhet faller när vi tvingas göra affä-
rer med alltför höga rabatter. Jag får nog börja med att skriva 
ett mejl till Europachefen och därefter ett till försäljningschefen.

Andrea satte sig tillrätta framför sin dator och började skriva.
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Andrea.Winckler@PowerSoft.com

Till: Jonathan.Turnell@PowerSoft.com

Ämne: Our Swedish organisation

Tack, Jonathan, för ditt senaste mejl och din uppmuntran! Det 

gläder mig att du är så engagerad i vår lilla svenska verksamhet.

Som du förstår har jag fortfarande en hel del kvar att göra när 

det gäller vår organisation. För att kunna öka vår försäljning med 

bibehållen marginal behöver vi hålla i de kunder vi har och över tid 

skaffa nya. De nya kunderna kan vi bara ta från våra konkurrenter, 

och för att motivera vår prisbild måste vi helt enkelt se till att vi 

överträffar dem på alla punkter. 

Jag kommer omgående att inleda en omorganisation av både vår 

marknadsavdelning och vår försäljningsavdelning för att finna 

bättre och mer effektiva vägar att nå våra mål. Jag räknar med 

att kunna presentera mina åtgärder och företagets plan inom 

två till tre månader. Jag ber dig därför att prata med försäljnings-

direktören för Europa om att inte störa mitt marknads- och 

försäljningsfolk under det närmaste kvartalet. 

Vår försäljningsprognos visar att vi med bibehållna marginaler 

räknar med att tappa 5 procent av vår omsättning under de 

kommande tre månaderna. Med den nya organisationen räknar 

jag med att kunna visa tillväxt, både omsättningsmässigt och 

resultatmässigt, inom ett år. Hör gärna av dig med frågor och 

kommentarer kring mitt förslag.

Med vänliga hälsningar

Andrea

Andrea backade ut stolen från skrivbordet och lutade sig tillbaka. 

Hon läste sitt mejl ett par gånger innan hon klickade på skicka-

knappen, sedan reste hon sig och gick ut i fikarummet för att fylla 

på sin kopp med nybryggt kaffe.

• •  •
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När kaffet hade hamnat i koppen och fått sällskap av en skvätt 

mjölk ringde telefonen. En snabb blick på displayen avslöjade att 

Europachefen ville prata med henne. Andrea skyndade sig in i vd-

rummet, stängde dörren om sig och svarade med sitt namn. 

”Hej, Andrea. Tack för ditt mejl! Jag tänkte att det är lika bra att 

jag ringer dig med en gång”, sa Jonathan och inväntade en reak-

tion från Andrea.

”Det var snabbt marscherat”, svarade hon och avvaktade lite 

innan hon fortsatte: ”Hur låter din reaktion på mina rader?”

”Jag är förväntansfull”, svarade Jonathan. ”Du har ju levere-

rat hyggliga siffror under den korta tid du hållit i rodret där uppe  

i norr, och det är bra att du förstår att vi har högre förväntningar på 

dig. Jag är glad över att du visar handlingskraft genom att planera 

förändringar.”

Han gjorde en kort paus, men Andrea höll sig tyst och väntade 

på att Jonathan skulle fortsätta.

”Min erfarenhet säger ändå att förändringar alltid tar längre 

tid än man tror”, sa Jonathan. ”Jag blir glad om du lyckas på ett 

år. Vad tror du själv och vad konkret är det du vill göra med din 

omorganisation?”

Andrea kände en omedelbar lättnad över Jonathans förstående 

och välvilliga attityd. Hon anade dock att hans välkända otålighet 

skulle göra sig påmind så småningom. 

”Det är tre saker jag vill åstadkomma”, började hon. ”För det 

första ser jag att min marknadsavdelning och min försäljnings-

avdelning inte jobbar tillsammans på ett bra sätt.”

Jonathan var inte sen att avbryta: ”Grattis, Andrea! Du har 

upptäckt ett problem som vi ser i många av våra bolag, men det 

är inte lätt att göra något åt. Jag är nyfiken på hur du tänker göra. 

Vilka är de andra två punkterna?”
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”Det andra är att jag vill att de ska ha en gemensam bild av vårt 

budgetarbete”, fortsatte Andrea. ”Att de förstår att budgeten har 

två sidor. Att intäkter och kostnader är lika betydelsefulla och att 

de hör ihop.”

Det blev tyst en stund och Andrea trodde för ett kort ögonblick 

att samtalet med Jonathan var brutet. 

”Förstår de inte det?” frågade Jonathan.

Andra var snabb med sitt svar: ”Det är klart att de gör, men de 

har sitt fokus på olika ställen. Kaj ser budgeten som en intäkts-

fråga och tycker att Robin ska rätta munnen efter matsäcken. 

Robin däremot är av den bestämda uppfattningen att marknads-

föring ska kosta och att den måste rulla oavsett hur det går. Jag 

överdriver naturligtvis, men jag vill vara tydlig i min beskrivning 

av problemet.”

”Jag förstår precis vad du menar”, svarade Jonathan. ”Jag ser 

problemet på många ställen och jag är förvånad över att det inte 

är fler vd:ar som har sett det du beskriver. Nu är jag nyfiken på den 

tredje punkten …”

”Den handlar om effektmätning av de insatser som görs av 

respektive avdelning”, sa Andrea. ”Jag är trött på att höra att 50 

procent av våra marknadsföringspengar sägs vara bortkastade, 

att man inte vet vilken hälft som har gett effekt. Vad ger egentligen 

våra kampanjer i form av direktreklam, annonser och sökoptime-

ring på Google? Vad får vi tillbaka på våra satsningar på de årliga 

mässorna som vi deltar i, och hur effektiv är vår försäljnings-

avdelning när det gäller avkastning på varje genomfört kund-

besök?”

Efter ytterligare en kort tystnad kom reaktionen från Jona-

than: ”Om du lyckas med hälften av det du vill åstadkomma är jag 

mer än nöjd. Jag vill att vi pratas vid varje vecka från och med nu, 
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för jag vill följa ditt arbete och se hur det går. Om jag på något sätt 

kan bidra med tankar och idéer, så vill jag att du ber mig. Det första 

jag kommer att göra är att se till att vår energiska försäljningschef 

och vår kommunikationsavdelning på koncernnivå inte stör dig 

eller någon annan i din organisation. Jag är övertygad om att vi 

har mycket att hämta från det arbete du har gett dig in på. Är det 

okej om jag ringer dig om en vecka vid samma tid?”

”Ja, ab … absolut”, stammade Andrea lite chockat, hon vågade 

knappt tro på vad hon hörde.

”Då hörs vi igen om en vecka. Nu måste jag in i ett möte med 

spanjorerna. De har betydligt större problem än du, Andrea. Ta väl 

hand om dig! Och tills vidare håller vi vår lilla dialog oss emellan. 

Eller hur?”

”Jo, visst”, svarade Andrea. ”Vi hörs om en vecka.”

Nästan utmattad sjönk hon tillbaka i kontorsstolen och pus-

tade ut. Det samtal som hon just hade haft hade hon oroat sig för 

under en längre tid. Visst hade hon tyckt att Europachefen Jona-

than Tu rnell verkade vara en trevlig typ, men hon hade definitivt 

förväntat sig en längre och hårdare kamp för att få honom att 

förstå. Det hon hade hört om engelsmän och amerikaners fokus 

på pengar i alla led, och den hysteriska jakten inför varje kvartals-

bokslut, hade kommit på skam. 

Efter några minuters funderande beslutade hon sig för att ta 

resten av dagen i anspråk för att tänka. Hon loggade ut från sin 

dator, ringde växeln och meddelade att hon blivit kallad till ett 

möte och att hon inte skulle vara tillgänglig resten av dagen. 

Datorn och lite lösa prylar hamnade snabbt i väskan. Halsduken 

och kappan tog hon över armen innan hon lämnade kontoret med 

ett leende på läpparna. Mötet skulle hon ha med sig själv under en 

promenad genom stan, hela vägen hem. Hon räknade med att det 
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skulle ta en timme att lägga upp sin strategi och att hon skulle vara 

hemma innan familjen kom hem. 

Luften var frisk och så här års började det skymma redan vid 

tretiden. Med raska steg satte Andrea kurs västerut.
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