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-Jeg har va?rt i nfriJter med . --
toppledere som ikke har klart . -
a forklare for meg hva de er 
der for a gjfiJre som selskap 
uten a Jamie med noen ark 
el/er lete etter en powerpoint, 
sier daglig leder i Corporate 
Spring, Annicken R. Day. 
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Kultur s iser 

til frokost 
I diskusjonene rundt digitalisering er det ett viktig sp0rsmfil som melder seg: Hva med 
kulturen i bedriften? Har den noe a si for digitaliseringsprosessene? Annicken R. Day 
svarer et rungende ja, og forklarer hvordan ledere kan bygge h0ypresterende team-
kulturer som engasjerer, inspirerer og leder bedrifter gjennom endring og digitalisering. 

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS [ FOTO: PRIVAT] 

OM ANNICKEN R. DAY 

JOBB: Grunder og dag)ig leder 
Corporate Spring 

UTDANNING: Organisasjon 
og ledelse, Stockholm Universitet 

BAKGRUNN: Jobbet med kultur 
og ledelse i 20 ar, blant annet som 
direkt0r bedriftskultur Tandberg 
og Cisco. Radgiver for flere globale 
toppledere, internasjonal fore-
dragsholder, skribent Huffington 
Post og Business Insider, forfatter 
av den nylig lanserte romanen 
«Fly, Sommerfugl», som fanger opp 
mye av egen business-, ledelses-
og livsfilosofi. 

I SER AT MANGE som setter i gang· digitaliseringspro-
sesser, har en tendens til a starte i feil ende gjennom at de 
mest fokuserer pa verkt0yene og teknologien, og ikke sa 
mye pa hvorfor vi gj0r dette, hvordan det vil pavirke men-
neskene og hva slags ny adferd den nye teknologien vil 
kreve. Hjerneforskningen viser oss at vi mennesker i ut-

gangspunkt er motstandere mot endring, og om vi ikke ser verdien av en 
end ring og er usikre pa hvordan den vil pavirke oss, har vi en tendens a 
fortsette a gj0re ting som vi alltid har gjort. I de mest vellykkede digitalise-
ringsprosessene ser vi at lederne kommuniserer klart hvilke endringer de 
skal gj0re, hvorfor, og hva de faktisk vil innebrere for medarbeiderne, 
arbeidsprosesser og kulturen. Lederne som legger like stor vekt og verdi pa 
menneskene og kulturen som pa teknologi og verkt0y, er de som lykkes best. 

- Hvordan skal vi forberede medarbeiderne pa det vi skal i gang med? 
Mange lurer blant annet pa om de klarer a mestre det nye, og hvordan det vil 
pavirke jobbene deres. Noen er ogsa redde for at den nye teknologien vil ta 
jobbene deres fra dem. Derfor er det lurt a ha en apen og empatisk dialog 
med medarbeiderne for man starter: hvordan kan vi jobbe annerledes og 
bedre, hva skal vi broke teknologien til i arbeidshverdagen, hvordan vil dette 
kunne bidra positivt i jobbene vare, hvordan kan dette hjelpe oss na malset-
tingene vare raskere, hva kan vi lrere, og hvordan kan vi tilpasse kulturen 
var sa dette blir en naturlig, integrert del av maten vi jobber pa? Vi ma ikke 
digitalisere bare for digitaliseringens skyld, men gj0re det for a endre 
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'' Hjerneforskningen viser oss at vi 
mennesker i utgangspunkt er motstandere mot 

endring, og om vi ikke ser verdien av en endring og er 
usikre pci hvordan den vil pcivirke oss, har vi en tendens 

ci fortsette ci gjf2Jre ting som vi alltid har gjort. 

og forbedre arbeidsprosesser, hjelpe 
folk jobbe mer effektivt og skape 
bedre resultater, og kunne here nye 
ting og vokse underveis. Vi ma altsa 
snakke om malsetting og menne-
skene forst - og sa om l0sningen, 
i form av nye digitaliseringsproses-

ser, etterpa. 

A hjelpe team 
gjennom endringene 
Day forklarer at forskriing og er-
faring viser at det finnes en <lei 
grunnleggende kulturelle faktorer 
som gj0r medarbeidere mer apne 
for endring, engasjerte og skaper 
h0ypresterende team. 

- Det mest grunnleggende er at 
de skj0nner hvorfor de er der og hva 
de er der for a gj0re, at de foler til-
h0righet og del av en identitet og at 
deter star grad av tillit mellom 
medarbeidere, team og ledere. Det 
a fole mening med det vi gj0r er et 
grunnleggende menneskelig behov, 
og her opplever jeg at mange ledere 
har et start potensial i a vrere tid-
ligere pa hva selskapet eller teamet 
deres er her for a gj0re og hvordan 
den enkelte medarbeider spiller en 
viktig rolle i selskapets s~ksess. 

_ Jeg har faktisk vrert 1 m0ter 
med toppledere som ikke har klart 
a forklare for meg hva de er der for 

42 : LEDERNYTT 2020 

AI011.dce11- R. Da., 

a gj0re som selskap uten a famle 
med noen ark eller lete etter en 
powerpoint med ferdige statements 
fra markedsavdelingen. Jeg pleier 
da si at om ikke de kan formulere 
formalet med selskapets eksistens, 
hvordan tror de da medarbeiderne 
deres klarer skj0nne hvorfor de 
kommer pa jobb pa morgenen? 

- Det andre er tilh0righet og iden-
titet. Vi har et start behov for a fole 
tilh0righet til andre mennesker, <let 
er biologisk programmert i oss 
og pavirker veldig hvordan vi foler 
oss. Det er derfor viktig at man 
som team blir bevisste sin felles 
identitet og en folelse av a vrere <lei 
av noe st0rre enn seg selv, a vrere 
<lei av et fellesskap. Den tredje 
fundamentale byggesteinen for 
gode, engasjerte og endringsdyktige 
organisasjoner er at man foler seg 
psykologisk trygg i jobben sin, har 
gode, tillitsfulle relasjoner med de 
man jobber med, foler at man kan 
vrere seg selv, at man blir sett, 
respekt og h0rt. Tillitsbaserte kul-
turer frigj0rer menneskers arbeids-
glede og endringsevne, gj0r at man 
kan ta raskere - og bedre beslutnin-
g~r o~ bevege seg fortere som orga-
msasJon. Noe som er avgj0rende 
i den digitale tidsalder. 

Growth mindsets er viktig 
Day understreker at holdningene til 
medarbeiderne er en annen viktig 
faktor i en velfungerende teamkul-
tur - vi snakker da om <let relativt 
kjente begrepet «growth mindsets» 
basert pa Carol Dwecks forskning. 
Annicken bruker begrepet i en noe 
utvidet forstand. 

- Du kan velge hvordan du ser 
pa ting, hvo,rdan du reagerer pa 
dem. Du kan selv velge om du er en 
del av problemet eller en del av k1s-
ningen. Tillit og andre faktorer 
kan ta tid a bygge, men egne hold-
ninger kan medarbeiderne selv ta 
eierskap til. Holdninger blir der-
med avgj0rende i en digitaliserings-
prosess. Hvordan m0ter folk 
endringene? Ser de pa det som en 
trussel eller som en mulighet? 
Noen vil krysse armene og si at 
dette tror jeg ikke pa, mens andre 
vii m0te det nye med apne armer 
og tenke at dette har jeg lyst a here 
meg. Samme situasjon, to forskjel-
lige mater a m0te <let pa. 

- I begrepet «growth mindsets» 
!egger vi tre ulike evner, eller 
«abilities» pa engelsk: change-
ability, evnen til a endre seg, growth· 
ability, apenhet for a here seg nye 
ting, og repons-ability; evnen til .,, 

· teer~, a respondere bevisst. Den sis 
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- Kultur er Jo summen av /iva 
alle medarbeiderne gjer liver 
eneste dag; valgene de gjer, 
liva de prioriterer, livordan 
de samarbeider, sd det burde 
jo egentlig Va?re en selvfc,/ge 
at dette er en dialog a/lei se/-
skapet burde Vil?re <lei av, 
sier Annicken R. Day. 
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The Corporate Spring Model 
© Corporate Spring leadership 
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Corporate Spring-modellen for h0ytfungerende teamkulturer 

TRINNl: 
Purpose, identity and trust 
(formal, identitet og tillit) 

TRINN2: 
Growth mindset 

(mindset for vekst) 

' ' 

TRINN3: 
Joy and passion 

(glede og lidenskap) 

Du kan velge hvordan du ser pa ting, hvordan 
du reagerer pa dem. Du kan selv velge om du er en de/ 

av problemet eller en de/ av hasningen. 

kanskje den mest kraftfulle. 
Mennesker som velger a gj0re det 
beste ut av ting, som innser at de 
har et valg om hvordan de ska! 
reagere og som velger a se seg selv 
som en som kan pavirke istedenfor 
et offer for ting utenfor egen 
kontroll, er ofte de som er med pa 
a skape endringene. Det fantastiske 
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med holdninger er at dette er noe 
man ofte kan se umiddelbare end-
ringer med nar man 0ker bevissthe-
ten rundt det. Det handler tross alt 
om <let som er i hodet vart, og <let 
som er i hodet resulterer oftest 
i handlinger og adferd. 

- De selskapene som kan defi-
neres som h0ypresterende kulturer 

kjennetegnes ofte av mye energi, 
engasjement og glede, eller 
«passion og joy». Det handler om 
a frigj0re energien, gl0den og glede 
over a skape, bygge, gj0re noe nytt, 
der folk virkelig brenner for noe og 
tror pa <let de gj0r, hvorfor de gj0r 
det og hvem de gj0r det med. Disse 
selskapene klarer a oppna noe helt 
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' ' Utrolig hvor endringsdyktige vi mennesker 
er ncir vi ikke har noe valg. Det har ogsa va?rt interes-

sant a se effektene av de bedriftene som ikke har 
tillatt hjemmekontor f~r og som na plutselig 

ekstraordinrert. Et eksempel pa et 
selskap som klarte dette, er Tand-
berg som var et norsk teknologie-
ventyr som hadde kultur pa agen-
daen fra <lag en, opplevde en 
ekstraordinrer vekst, ble karet til 
Norges beste arbeidsplass tre ar pa 
rad og ble kj0pt opp av Cisco for 
3,4 milliarder amerikanske dollar 
i2010. 

- Da vi ble kj0pt opp, sa vare nye 
kollegaer i Cisco at «whatever 
you're on, we want some of that 
too». Davi innf0rte de samme 
prinsippene for h0ypresterende 
teamkulturer blant grupper av 
de 70 ooo medarbeiderne i Cisco, 
opplevde de en stor 0kning i enga-
sjementet - og prestasjonen - blant 
medarbeiderne pa kort tid. Jeg var 
spent pa hvordan man kunne drive 
kulturutvikling i et sa stort selskap, 
men lrerte at nar vi job bet med de 
lokale lederne, fikk det st0rre og 
raskere effekt enn om vi hadde tatt 
den mer tradisjonelle «top-down»-
tilnrermingen. Cisco har senere 
sagt sa at oppkj0pet av Tandberg 
satte kulturen pa agendaen i sel-
skapet pa en helt ny mate, og de to 
siste arene har Cisco blitt karet til 
verdens beste arbeidsplass av Great 
Place to Work Institute. 

Left kulturen for 
a l•fte businessen 
Day forklarer at nar du begynner 
i andre enden av businessen, ved 
a kommunisere med, anerkjenne, 
l0fte og engasjere menneskene, sa 

har blitt store tilhengere. 
A-tt.lti&oi, R. DtVJ 

l0ftes businessresultatene parallelt. 
- Det jeg opplevde som effekten 

i Cisco, og <let jeg ser i andre 
selskaper der teamet mitt og jeg har 
vrert inne og job bet med a bygge 
h0ypresterende teamkulturer, er at 
nar medarbeiderne er involvert 
og engasjert i kulturbyggingen, sa 
foler de mye st0rre eierskap og tar 
et mye st0rre ansvar for a bidra ti! 
a skape den kulturen de 0nsker 
og trenger. Kultur er jo summen av 
hva alle medarbeiderne gj0r hver 
eneste dag; valgene de gj0r, hva de 
prioriterer, hvordan de samarbei-
der, sa <let burde jo egentlig vrere en 
selvfolge at dette er en dialog alle 
i selskapet burde vrere de! av. 

- Gjennom a ha 0kt bevissthet 
rundt hvor selskapet ska!, hva som 
ska! til for a komme <lit, hvilke 
deler av kulturen de 0nsker for-
sterke, hva de 0nsker a endre, 
og sammen skape den, skritt for 
skritt, er etter min erfaring den 
mest effektive maten, bade pa kort 
og lang sikt, a bygge en god bedrifts-
kultur. Men all forskning viser ogsa 
at suksessfaktor nummer en for 
a bygge gode, h0ypresterende kul-
turer er ledere som ser mennesker, 
bryr seg, lefter dem, viser retning, 
ska per tilh0righet, viser de tillit og 
gar foran som en kulturbrerer med 
gode holdninger - og gjerne godt 
hum0r, for det sprer seg! 

Fremtiden har nA skjedd 
- Man kan godt si at pandemien 
har satt selskapers digitaliserings-

prosesser pa speed. For eksempel, 
det vi pr0vde fa til i Tandberg 
og Cisco gjennom alle disse arene, 
a normalisere videokonferanse, 
har pandemien klart pa bare noen 
maneder. Det er jo en interessant 
observasjon rundt endringsledelse. 
Utrolig hvor endringsdyktige vi 
mennesker er nar vi ikke har noe 
valg. Det har ogsa vrert interessant 
a se effektene av de bedriftene som 
ikke har tillatt hjemmekontor for 
og som na plutselig har blitt store 
tilhengere. Flere sier at de far mer 
tid a tenke og er mer kreative nar de 
er pa hjemmekontor men at de savner 
den uformelle praten rundt kaffe-
maskinen og de gode ideene som kan 
oppsta nar mennesker m0tes. 

- Ikke overraskende viser <let seg 
at vi mennesker er veldig forskjel-
lige, noen elsker friheten hjemme-
kontor gir, andre holder pa a krype 
pa veggen. Det mange tidligere 
refererte til «fremtidens arbeidsliv» 
er pa mange mater her allerede, 
og de fleste sier at nar pandemien 
er over sa vii de fortsette a tillate 
medarbeiderne a job be hjemmefra. 
Stadig flere snakker om en sakalt 
«hybrid» arbeidsmodell der man 
jobber pa kontoret og hjemmefra 
om hverandre, avhengig av situa-
sjon og behov. Da blir det ekstra 
viktig a ha et bevisst forhold ti! 
kulturen; hvordan man kan opp-
rettholde god kommunikasjon, 
godt samarbeid og engasjement 
i denne nye virkeligheten, i <let 
nye arbeidslivet, avslutter Day. • 
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