
En moralsk historie

Arbeidssøkeren



 En arbeidssøker søker stilling som toalettvasker hos 
Microsoft

 Personalsjefen innkaller ham til samtale og lar ham 
gjennomgå en test

 Etterpå sier han: 
«Du er ansatt! Gi meg din e-postadresse, så skal jeg sende 
kontrakten og opplysninger om når du skal starte!»



 Den fortvilte arbeidssøkeren svarte at han ikke hadde noen 
datamaskin og slett ingen e-postadresse. 

 Personalsjefen svarte:
«Siden du ikke har noen e-postadresse 
eksisterer du ikke virtuelt, 
og siden du per definisjon ikke eksisterer 
- kan du ikke få noen jobb!»



 Arbeidssøkeren gikk sin vei. 

 Han var fortvilet og trist, for han hadde bare noen få dollar i 
lommeboken. 

 Til slutt bestemte han seg for å gå i butikken og kjøpe en 
kasse med jordbær. 

 Han kjøpte 10 kilo. 

 Så satte han seg ute på gaten for å selge bærene kilovis. 



 Etter et par timer hadde han fordoblet innsatsen. 

 Da han gikk hjem om ettermiddagen hadde han 3-doblet 
pengene sine. 

 Han forstod da at han kunne overleve på denne måten. 

 Hver dag gikk han tidligere ut og kom senere hjem, og hver 
dag 3-doblet han pengene sine. 



 Kort tid etter hadde han penger nok til å skaffe 
seg en trekkvogn

 - og siden en varebil. 

 Etter et års tid hadde han en hel «flåte» av 
varebiler og flere ansatte. 

 Det gikk 5 år … 



 Mannen eide etter hvert 
en av de største matvarekjedene i USA.

 Han tenkte at han ville sikre familiens fremtid og bestemte seg 
for å tegne en god livsforsikring. 

 Han sendte bud på en forsikringsselger. 

 Ved samtalens slutt ba selgeren om å få oppgitt 
mannens e-postadresse, 
slik at han kunne sende utkast til forsikringsavtalen.  



 Mannen fortalte at han (fortsatt) 
ikke hadde noen e-postadresse. 

 Selgeren ble svært forundret og utbrøt: 
«Du har ikke e-postadresse, men har likevel bygget deg et 
forretningsimperium. Tenk hva du kunne fått til hvis du 
hadde hatt en e-postadresse da du startet opp!» 



 Mannen tenkte seg godt om og svarte: 

«Da hadde jeg blitt 
toalettvasker hos Microsoft!» 



 Moral 1: 
 Internett løser ikke alle dine problemer!

 Moral 2: 
 Hvis du ikke har en e-postadresse, og 

arbeider hardt og intenst, 
kan du bli millionær!

 Moral 3: 
 Du har fått denne historien pr e-post… 
 Du er nærmere toalettvaskeren enn millionæren…




