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Hon har 
tagit över

Av: Annika Hegardt Foto: Felicia Bergström

– Det var en självklarhet för mig att jag 
skulle välja att plugga vidare. Jag hade tre 

spår. Det första var ett traineeprogram. Det andra 
var att arbeta med förändring och problemlös-
ning som konsult.  Det tredje var att arbeta med 
konsumentvaror och detaljhandeln i någon typ av 
kundnära konsumentbransch.

– Oriflame var ett sådant företag som dök upp. 
På intervjun kommer jag ihåg att de frågade om 
jag pratade spanska. Det gjorde jag men jag var 
absolut inte så bekväm som jag var på engelska. 
”Vad bra! Vår direktör från Sydamerika kommer 
hit på lördag. Då kan du träffa honom på Scandic 
hotell och göra en intervju på spanska.” 

– Jag dök upp på på Scandic hotell vid Centra-
len en lördag morgon och hade övat in lite olika 
meningar. Jag fick jobbet och det var bara att 
packa sina väskor att åka till Chile i tre månader 
över sommaren. Oriflame vågar satsa på unga 
människor och de var väldigt duktiga på att ge 
svåra och komplicerade uppgifter. 

Är det en egenskap hos dig att våga?
– Det är en egenskap att våga och orka ha den här 

känslan i magen av att det är läskigt. Våga övervinna 
den och tänka att känslan av att ha klarat av någon-
ting som är svårt är mycket härligare än den jobbiga 
känslan innan. När jag försöker tänka på den här 
belöningen som kommer efteråt blir det en ”trigger”. 

Karin Lindahl köper ut  
ägarfamiljen Thambert och  
har planer på att ta Indiska  
utanför Sveriges gränser.
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– Jag var i Chile i tre månader, instängd 
på ett chilenskt kontor där ingen pratade 
engelska. Det var oerhört bra för språkinlär-
ningen. Jobbet var projektbaserat och hand-
lade om att ta reda på var problemen satt. 
Hemma i Sverige fick jag en traineeplats på 
SEB som SEB Way Navigator men kände att 
jag inte riktigt passade i bankbranschen. Jag 
var inte så intresserad av den här storbolags 
kulturen.

– Jag hade hört talas om ett företag som 
hette McKinsey och tyckte att det verkade 
vara ett bra företag (McKinsey är ett ameri-
kanskt multinationellt konsultföretag inom 
strategi och management som grundades 
av James O. McKinsey i Chicago 1926, red 
anm.) Jag hade sökt sommarjobb på McKin-
sey sommaren innan och fått ett nej. Hösten 
2010 fick jag komma på intervju. 

– Jag tänkte att om jag inte söker till 
McKinsey igen så kommer jag alltid att und-
ra vad som hänt om jag inte hade sökt. Den 
här gången gick det vägen och jag blev kvar 
i nästan 6 år.

Det var fokus på retail och konsumenter. 
Kände du att du var hemma?
– Det gjorde jag. När jag kom till McKin-

sey så blev jag verkligen utmanad Det var 
så otroligt mycket duktiga människor, höga 
krav och svåra problem. 

– I den högpresterande kultur som McK-
insey faktiskt är så oroade jag mig för min 
egen prestation. Det var många där som var 
otroligt duktiga på det analytiska Jag växte 
professionellt. Det var en brant inlärnings-
kurva.

– När jag hade jobbar ett och ett halvt år 
på McKinsey kom jag på ett väldigt spännan-
de projekt. Ett bolag som var nära konkurs 
och där fokus var att få det här bolaget att 
överleva. Det där blev en vändpunkt. Efter 
den erfarenheten valde jag att jobba med 
bolag som gick dåligt inom retail och andra 
industrier. Det var praktiskt och det passade 
mig väldigt bra. 

– Jag läste om Indiska i tidningen och 
tänkte att det var väldigt olyckligt att ett 
så fint bolag med så många styrkor hade 
kunnat gå så dåligt. De måste vara svårt att 
vända Indiska men det borde finnas mycket 
potential. Hösten 2016 tog jag kontakt med 
de gamla ägarna och började jobba på indis-
ka i februari 2017.  

– Jag fick titeln Head of Store Operation 
and Chief Transformation Officer, Det inne-
bar att jag skulle leda den förändringsplan 
som hade satts upp efter att Indiska hade 
varit i en första rekonstruktion. Det var en 
drömroll i ett spännande bolag som jag hade 
växt upp med i en bransch som jag tyckte 
om. 

– Tillväxten hade börjat ta fart men när 
jag hade varit där i ett par månader så bör-
jade tillväxten att avta igen framåt maj. Det 

var mycket förändringar med butikerna. Jag 
fick frågan om jag ville bli försäljningschef 
och tackade ja. Så gick det bara någon må-
nad till och det blev tydligt att gamla vd:n 
hade fått ett nytt uppdrag. Frågan kom till 
mig och det kändes väldigt oväntat. 

Där behövdes dina egenskaper?
– Jag tänkte att antingen kommer det in 

någon ny vd som ska ändra inriktning på 
planen och jag tyckte att den hade fungerat 
ganska bra. Några saker var ordentligt fel 

men rätt mycket var också bra och man bor-
de fortsätta jobba med det. Jag hade också 
jobbat nära den gamla vd:n så jag tyckte 
att jag hade bra koll på vilka uppgifter han 
hade.

– Jag tackade ja och en kort tid efter, 
blev det också tydligt att det skulle ske ett 
ägarbyte. Jag hade kvar min gamla försälj-
ningschefsroll när jag klev in i vd-rollen. 
Samtidigt skulle vi också göra ett ägarbyte 
med allt material som de krävde, träffa 
intressenter och så vidare. 

– Indiska fortsatta tappa försäljning. Det 
började bli bråttom att hitta någon som var 
intresserad av att ta över. Vi höll på med det 
där ett par månader mot slutet av sommaren 
och in i hösten. Efter mycket diskussioner. 
gav jag mig in i matchen. När man har 
förutsättningarna så kan man i alla fall lägga 
ett förslag på bordet och se hur långt man 
kommer.

– Det blev mycket diskussioner kring 
hur detta skulle struktureras och till slut 
hittade vi en lösning som fungerade  för 
alla parter. Då hade Indiska dragit på sig så 
otroligt mycket skulder igen att det aldrig 
hade fungerat om man inte gjorde en andra 

” Det var bara 
att packa sina 
väskor att åka 
till Chile i tre 
månader över 
sommaren.”
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rekonstruktion. Det var förutsättningen för 
att det skulle gå att få ihop.

– Att på sitt första vd-jobb få börja pro-
jektleda en andra rekonstruktion är inget 
som jag önskar min värsta fiende  Det enda 
jag ställde in mig på var att det skulle gå 
snabbt. Man är skyldig alla leverantörer och 
personalen att inte vara i Limbo för länge.  

– När man är i rekonstruktion är betal-
ningar och kassaflöden det enda man jobbar 
med. Det blir väldigt lite tid över till att 
utveckla verksamheten. 

– Vi var klara i februari 2018 och har 
sedan dess jobbat stenhårt med att vända på 
varje sten. Vi håller på att ställa om till ett 
modernt bolag utan att för den delen tappa 
bort den fina själen och det dna som finns i 
den här folkliga kedjan som är uppskattad 
av så många 

Vad var orsaken till alla rekonstruktioner?
– Första rekonstruktionen skulle jag säga 

till största delen berodde på att man inte 
hade hängt med online och att man hade 
för dålig kontroll på sina kostnader. När jag 
tittar tillbaka nu så kan jag ändå ge en stor 
eloge till familjen Thambert som drev In-
diska sedan 50-talet. Att man faktiskt gjorde 
väldigt många saker rätt men att kostnader-
na blev alldeles för höga 

– Vi kom fram till att om vi hade haft den 
kostnadskontroll som vi har idag tillsam-
mans med de intäkterna som vi hade innan 
första rekonstruktionen då skulle Indiska 
har varit väldigt lönsamt idag.  

Har du lätt för att se siffror?
– Efter sex år på McKinsey så blir man 

extremt driven i sitt arbetssätt. Man jobbar 
med analyser och siffror varje dag där. Det 
ligger mig väldigt varmt om hjärtat. 

– Utmaningen i den andra rekonstruk-
tionen var att Indiska hade tappat bort vem 
kunden var. Man behövde gå till botten med 
kunderbjudandet på flera plan för att locka 
tillbaka kunderna och få dem engagerade att 
handla. 

– Det var väl en av de saker 
som jag tyckte hade blivit 
fel. Man skulle rikta sig till 
en yngre kund som var 
mer trendig. Man gjorde 
om designen för att bli 
mer skandinavisk och i 
det här så tror jag att man 
tappade själen lite grann. 
Då när man börjar utveckla 
sortimentet till en kund man 
inte hade och kunderna som man 
har inte gillar det. De kunder man vill ha 
har inte riktigt hittat sitt Indiska än. Då blir 
det lite ”mismatch”. 

– I den andra rekonstruktionen gick vi 
ännu hårdare åt kostnaderna.  Vi har stängt 
ganska många butiker och rannsakat kost-
naderna på ett bra sätt. Det är fortfarande 

alldeles för höga hyror men sedan skulle 
jag säga att vi har börjat få bra kontroll på 
kostnaderna.

Är du en bra förhandlare?
– Jag skulle säga att jag är mellanbra. Jag 

har lärt mig oerhört mycket på de här ett och 
ett halvt åren. Jag är mycket bättre idag än 
vad jag var för ett år sedan. Det har varit ett 
område som har varit ganska nytt för mig. 
Jag har blivit mycket bättre under det här 
året av den anledningen att jag måste. 

– Vi brukar skoja om det här att man inte 
kan lugga en flintskallig. Även om jag stoppar 
in kapital i flera omgångar i det här bolaget så 

finns de ju inte oöverstigligt med kapital. Det 
är inte så att man kan vara för snäll för då har 
man problem någon annanstans. 

– Det hjälper i förhandlingarna att jag 
är både VD och ägare. Det finns inte någon 
annan att gå och fråga. Om det blir nej så är 
det nej. Det finns ingen dold agenda. 

Vad står du nu?
– Där vi står nu så skulle jag säga att vi 

har tagit väldigt god kontroll över kostna-
derna. Vi har fått till en bra modernisering 
samtidigt som vi har kvar den Indiska själen. 

– Det vi fortfarande behöver bli mycket 
bättre på är att förstå exakt vad kun-

derna vill ha. Det är kärnfrågan. 
Kunderna måste bli attrahera-

de och komma tillbaka till 
de indiska butikerna och 

till vår webshop.
– När de väl kommer 

dit så måste de bli inspire-
rade och engagerade. De 

ska hitta produkter som 
antingen passar deras hem 

på ett roligt och spännande 
sätt eller plagg som är i rätt 

färgskala med rätt mönsterbild, 
som sitter på ett bra sätt. Där tycker jag väl 

att vi fortfarande är lite för ojämna 
– När vi träffar rätt så har vi produkter 

som säljer oerhört bra. Vi behöver bli ännu 
mer träffsäkra. Hitta ännu mer produkter 
som kunderna älskar. 

– Vi gjorde otroligt bra ifrån oss förra 

sommaren så vi hoppas att återupprepa det 
vi gjorde då. Lärdomen av den här vintern, 
som inte alls har varit lika bra som jag hade 
hoppats, är att Skandinaver inte är lika 
bohemiska och färgstarka under vinterhal-
våret. 

Hur ska du få oss Skandinaver att våga 
mer? 
– Det finns en mission där absolut. Vi 

kommer att fortsätta att presentera spän-
nande saker för våra kunder under hela 
2019. Det kommer en barnkollektion nu i 
maj. Vi kommer att fortsätta med yoga. Det 
kommer Indiska Essentials till hösten. Runt 

mors dag kommer det en mamma dotter 
kollektion så att man ska kunna ha match-
ande set. 

Visioner framåt och Indiska utanför Sve-
riges gränser?
– Om man tittar på visionen framåt så är 

det fullt fokus på marknadsföring och sorti-
ment. Att fortsätta att bygga ett varumärke 
som känns modernt och härligt men ändå 
unikt och att sedan jobba igenom sortimen-
tet till hösten. 

– Att vi fortsätter att prata om våra 
basvaror i ekobomull och fortsätter bygga på 
hållbarhetsaspekterna. Vi ska också fortsät-
ta att utveckla heminredning och accessoar 
och få ihop helheten. På sommaren är det 
kläder men på vintern behöver vi gå in och 
driva ännu mer heminredning. Vi får myck-
et feedback från kunderna som vill ha mer 
möbler, dukar och kuddar.

– Att satsa utanför Sveriges gränser ligger 
högt på vår agenda. Vi brukar skoja om att 
det är som om någon har släppt ner indiska 
på fel geografisk plats. Vi är egentligen ett 
bolag som passar bättre på många andra 
platser i världen där det finns längre säsong-
er och där man har den typ av klänningar 
som vi är duktiga på och är mer bekväm i att 
bära färg. 

– Vi tittar aktivt på att dels få upp vår 
online site i fler länder och att även kunna 
gå med någon typ av tredjeparts plattform 
så att vi når ut till fler marknader.  —

” Det hjälper i förhandlingarna 
att jag är både VD och ägare. Det 
finns inte någon annan att gå och 
fråga. Om det blir nej så är det 
nej. Det finns ingen dold agenda.”


