➼ Susanne Glöggler är ledare för ett säljteam

som arbetar med aloevera-produkter – och
tillämpar kraftekonomi.
Text Anders Ellqvist

”Slår det
mesta”
– Det är härligt att se och höra vilken energi

det här har gett vårt gäng!
Susanne Glöggler jobbar sedan tre år med
direkthandel i nätverk, det som brukar kallas
”network marketing”. I grunden är hon beteendevetare med inriktning på HR-frågor och
säljutbildning.
– Jag har varit med om många säljutbildningar, men jag måste säga att det här slår
det mesta. Det är så enkelt att anamma. Det
speciella språket har stannat kvar hos oss och
processen fortsätter, säger Susanne Glöggler.
– Det är inte lika jobbigt att säga saker
längre. Det är lättare att öppna upp och våga
ta steget. Sedan har jag även börjat tillämpa
kraftekonomi på det privata planet och det
funkar faktiskt utmärkt även där, säger hon
och skrattar.
Både försäljarna, som är ett nätverk av
frilansare, och kunderna är till allra största
delen kvinnor. Kraftekonomi har blivit ett sätt
för henne och flera av de andra kvinnorna i
hennes säljgrupp att prata med sina män om
jobbiga saker.
– Ja, det klassiska är ju att det uppstår miss-

förstånd i relationer. Här hinner man tänka till
lite och får därmed ofta ett annat resultat. Att
hejda sig lite och lyssna är något Lena lär ut.
– Vi är verkligen inte en homogen grupp,
utan det är människor med vitt skilda bakgrunder. Men våra samtal funkar bra. Det är
mycket glädje och skratt när vi pratar om KPhöjare eller KP-sänkare.
På frågan om hon tror att den här modellen
fungerar i alla sammanhang och för alla människor funderar hon en stund och svarar:
– Jag tror att det kan vara svårt för människor som inte tycker om närhet. Det är jobbigt
att utvecklas, och vill man inte vara nära andra
eller se sin egen del i ett problem, då kan det
nog vara jobbigt.
– Men så djupt går vi inte in på livet. Utan
det handlar i vårt fall om att utveckla vår yrkesroll, att optimera de insatserna. Det är mitt
syfte.
Susanne Glöggler förklarar att hennes erfarenheter är övervägande positiva och menar
att metoden också borde vara lämplig i mer
mansdominerade yrken som till exempel
byggarbetare eller brandmän. n

KP-exempel

Chefen Kerstin märker att det inte är bra stämning på arbetsplasten, men
det är mycket att göra just nu så det är svårt att hinna ta tag i frågan. När
hon tänker kraftekonomiskt och gör ett överslag inser hon att den dåliga
stämningen tar kraft varje dag.
Hon väljer sin egen skala och utgår från att kostnaden är 10 kraftpoäng
per person. Eftersom hon har 10 personer i gruppen är kostnaden 100 KP/
dag.
Det motstånd hon kände när hon trodde att kostnaden var 10 KP gjorde
inte situationen värd att ta tag i, men medvetenheten om hur mycket situationen kostar företaget ger henne ett nytt beslutsunderlag.
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– Det är mycket glädje och skratt när vi
pratar om KP-höjare eller KP-sänkare,
säger säljledaren Susanne Glöggler.

