REGERINGS KANSLI ET

Goda vänner
Classe var uppriktigt glad för hennes skull. Marie hade varit ett tydligt ledarämne redan i grundskolan
och nu hade hon fått chefstjänsten hon sökt på Nordea. Det var lätt att unna henne framgången. Och
lätt att vara med henne. Hon var den enda riktigt bra tjejkompisen han hade, det hade aldrig varit tal
om annat, och han kunde fortfarande koppla av med henne på ett sätt som han tyckte var svårt när
han mest blev “ekonomen”, eller “han från Finansen”. Marie var inte överdrivet imponerad av att
han jobbade nära ministern och han kunde alltid lita på att hon sa vad hon tyckte.
Och hon var till hjälp för honom även professionellt. Han visste inte hur många gånger han fått veta
hur grejerna faktiskt landade i verkligheten. Det var ovärderligt att få hennes version, lite mer från
golvet.
Nu hade hon velat att de skulle gå på F12 och fira. Och även om de bara fått ihop det till en lunch så
hade den varit jättetrevlig. Och god. Kanske lite i flottaste laget men det var ju inte var dag de firade.
Det var kul att se henne så glad, samtidigt som hon verkade ha kastats in i rätt knepiga frågor med en
gång. Han hade försökt bidra där hon inte riktigt kommit in ännu. Hon skulle jobba närmare hans
frågor nu med sin nya enhet och hon hade undrat över utformningen av senaste krisuppgörelsen för
Cypern, särskilt hur trojkan löst problemen i banksektorn.
Classe tog lite tid på sig när han tvättade händerna inne på toaletten. Kanske han behövde tänka sig
för lite på ett annat sätt i fortsättningen. Marie skulle alltid vara Marie, men han fick ju inte klanta till
det heller.
Tillbaka från toaletten såg han att hon höll på att plocka ihop sina saker och redan verkade ha
betalat.
-Jag visste att du bara skulle börja tjafsa om jag sa att jag skulle ta hand om notan och nu när jag
blivit chef och allt så vill jag faktiskt få bjuda för en gångs skull!
Marie log stort mot Classe och reste sig för att gå.

Casefrågor:
•
•
•
•

Vad skulle du säga är problematiskt i den beskrivna situationen?
Vad skulle du göra om du vore Classe?
Vad skulle det kunna leda till?
Kan du dra paralleller till liknande situationer?
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