
MAL FOR LIVET: 

- ,gvilli 
detgoy! 
Store dr0mmer, sterk magef01else, mye mot og 

en enorm livsglede har f0rt Annicken R. Day fra Rrelingen 
ut pa spennende eventyr over hele verden. Na har hun 

skrevet roman inspirert av sitt eget liv. 
11m,GryHartvigsenF010,CappelenDammogprivat 

S a lenge Annicken kan huske bar bun gatt 
sine egne veier. Den blonde, blide jenta fra 
Rrelingen, ga uttrykk for ett mal i livet da bun 
som liten ble spurt om hva bun ville bli: «Jeg 
vii ha det g!11y». Foreldrene, som drev egen 

legepraksis, var lettere bekymret over svaret hennes, som 
liksom aldri endret seg. Selv ikke etter at bun var ferdig 
pa videregaende, og det var tid for studier og voksenliv. 
Da dro bun og en venninne til S111r-Frankrike under pa-
skudd av a studere, men da det viste seg a vrere langt ifra 
g!11y, startet en lang periode hvor bun reiste rundt og tok 
str!11jobber som taxisjaf111r, ski bum, servit!11r og mye annet. 
Hun levde i nuet og lot intuisjonen lede henne fra Alpene 
via ulike land til bun fant kjrerligheten som reiseleder pa 
Mallorca - og flyttet til Stockholm. 

- Jeg var mye alene som barn, men f1111te meg aldri en-
som. Jeg bare sa ikke noen grunn til 11 vrere sammen med 
noen dersom det ikke f111ltes belt riktig. Da var jeg heller 

alene og leste eller sa gamle filmer, som jeg elsket. Jeg bar 
alltid vrert tro mot meg selv og fulgt min indre stemme. 

JEG SKAL BU SJEF 
Men i Stockholm var det noe som endret seg. Hun var 24 
ar, og hadde allerede vrert innom flere bransjer og hatt 
mange sjefer. Og de fleste hadde en ting til felles - i stedet 
for 11 inspirere og motivere, f!1ilte bun at de dro folk ned 
med sin ovenfra og ned-holdning. Hun tenkte at dette 
kunne bun klart bedre. Og denned fikk bun plutselig et 
mal: Hun skulle bli sjef. 

- Jeg husker at pappa grat av lettelse da jeg ringte og sa 
at jeg skulle begynne 11 studere ledelse pa universitetet i 
Stockholm. Og ban var ikke av den typen som tok til tarene 
sa lett. Mamma og pappa var ganske konvensjonelle, og 
hadde innsett at jeg var av en annen type. Men na hadde jeg 
i det minste en reining i livet, sier bun og ler. 

0 

«PAPPA GRAT AV LETTELSE 

Hun giftet seg, fikk barn og tok med seg den svenske 
ektemannen og den ett 1lr gamle datteren Matilde (23) til 
Skedsmokorset. For ikke tale om at Matilde skulle snakke 
svensk. Som ferdig studert brettet bun opp errnene og 
gikk inn i bedrifter med en klar tanke og ledelsesstrategi 
basert pa erfaringene om hvordan det ikke skulle gj111res. I 
hver bedrift gikk bun inn for a l111fte de ansatte, skape gode 
team-kulturer, og pa den maten skape bedre resultater. 

DA JEG RINGTE OG SA 
AT JEG SKULLE STUDERE 

LED ELSE.» 
40 Kamilk:a 

- Det gikk som forventet, folk begynte 11 trives pa jobb 
og gi jernet. Men selv om jeg sa de gode resultatene av a 
111ifte dem jeg ledet, savnet jeg fortsatt a selv ha ledere som 
l!llftet meg, forteller bun. ,l 
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Bilde av bllde: - Her bli r jeg 
tatt pA fersken i A ta bilde av 
meg selv pA skjermen ved 
boklanseringen pA Tanum, 
sier Annicken. 
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Foredrag: - PA scenen I Mexico City, 
hvor jeg holder foredrag for 1000 
s0ramerikanske IT-ledere om hvorfor 
deter sA viktlg A investere I rnen-
nesker og kultur. A ha det g0y pA 
Jobben er bra for buslnessen, fastslAr 
Annicken. 

Lykketroll: - Jeg skrlver mye 
om lykken ved A gA barbelnt 
I «Fly, Sommerfugl•. Her gAr 

Jeg barbelnt p6 en strand I 
Malibu, sler Annlcken. 

Mor og datter. Matilde og 
Annicken pa LAX, Los Angeles 
flyplass, nAr Annicken er p,3 
vei tilbake til Norge. 

Ut pa tur: Matilde og Annicken 
1 Big Sur, pa vei med Jeepen deres 
nedover Pacific Coast Highway, fra 

San Francisco t1I Los Angeles. 



Pa den tiden ble det ogsa klart at ekteskapet ikke ville 
vare, og i 2002, samtidig som Annicken ble separert fra 
ektemannen, ble hun kontaktet av en headhunter, som 
lurte pa om hun kunne tenke seg a bli kulturdirekt0r i 
Tandberg. Hun takket ja ti! et ml,lte, og troppet opp etter et 
tarevatt meklingsm0te med eksmannen pa morgenen. 

- F0r m0tet med styrelederen satt jeg og sminket meg i 
bilen etter all graten, og da jeg kom inn valgte jeg a vrere 
helt rerlig: «Dette er dr0mmejobben, men jeg er i ferd med 
a skilles og er alenemor for en firearing. Dere ska! ut og 
erobre verden, men jeg har liten mulighet til a reise». Da 
viste styrelederen meg I0sningen. «Du trenger ikke a reise 
noen steder, du kommer ti! a reise via denne», sa han og 
klappet stolt pa det Iille videokonferansesystemet. « Vi 
kommer ti! a bli verdensledende pa videoteknologi, det 
eneste som lean stoppe det fra a skje er at vi mister sjela 
var pa veien. Ditt ansvar som kulturdirekt0r blir a bevare 
Tandbergs sjel.» 

Annicken fikk jobben og for f0rste gang fikk hun frie 
t0yler og en ledelse i ryggen, som stl,lttet og 10ftet henne. 

- En av Tandbergs grunnverdier var «fun and profit!». 
Nar man har det g0y, sa f0lger resultatene som en konse-
kvens. Det var som a komme hjem. Endelig fikk jeg lov 
ti! a vrere Annicken. Jeg ble skilt, men gikk samtidig inn i 
et annet forhold med jobben min. Det ga meg en vanvittig 
sterk opptur, selv om det var et ekstremt h0yt arbeids-
tempo og en veldig krevende jobb. Pa grunn av arbeids-
maten med video hadde jeg mer fleksibilitet, og kunne 
bade levere sent og hente Matilde tidlig i barnehagen. Pa 
morgenen hadde jeg m0te med Tokyo og etter nattasangen 
gjerne en videokonferanse med New York og svarte pa 
mail. Matilde og jeg hadde mye tid sammen, det var oss 
to. Vi knyttet tidlig et utrolig sterkt band, og vi hadde et 
godt !iv i tospann, fortsetter hun. 

«HVA SKJER MED DEG?» 
Men ingenting varer evig. Tandberg ble etter atte ar kj0pt 
opp av giganten Cisco, som pa den tiden hadde en ganske 
annerledes organisasjons- og ledelseskultur. Annicken 
innsa at hun hadde to valg: A si opp, eller fortsette a gj0re 
det hun trodde pa, og bli en «corporate rebel». Hun valgte 
det siste. 

- Helt uten mandat hadde jeg m0ter med ulike ledere i 
selskapet og foreslo hvordan jeg kunne hjelpe dem a 
forbedre samarbeidet og engasjementet i teamene sine. 
Mange takket ja til min hjelp, og dermed endte jeg opp 
med a skape min egen jobb. Da businessresultatene for de 
interne kundene mine steg i vreret, 0kte ettersp0rselen 
etter tjenestene mine, og etterhvert ble det vanskelig for 
de amerikanske sjefene mine a stoppe meg. Jeg fikk ingen 
direkte st0tte eller oppbacking, men de lot meg holde pA, 
sier hun og !er. 
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«PA MANGE MATER ER 
LIVET MITT VILLERE ENN 
BOKA NAR DET KOMMER 
TIL TILFEL'DIGHETER OG 
STORE VENDEPUNKT. » 

Vendepunktet kom da hun skulle holde foredrag for 
nyansatte hvor hun oppfordret dem ti! a f0lge dr0mmene 
sine. At det a glede seg til jobb var viktigere enn noe annet. 
Pa slutten av dagen viste hun Steve Jobs Stanford Com-
mencement Speech pa storskjerm, og da han snakket om 
det a lytte ti! intuisjonen og f0lge hjertet silt, traff ordene 
henne midt i mellomgulvet. Tarene begynte a renne. 
Hvordan kunne hun sta og gi andre et budskap hun ikke 
selv fulgte? Der og da innsa hun at hun matte si opp job-
ben sin. 

- Aile spurte meg hva jeg skulle gj0re i stedet, og 
jeg sa at jeg ikke visste. Da jeg hadde fat! alt pa avstand 
kjente jeg at tiden var inne for a jobbe for meg selv, sa 
jeg startet konsulentselskapet Corporate Spring. Hjemme 
hadde jeg alltid sagt ti! Matilde at jeg kom ti! a selge 
huset og flytte ti! New York i det hun fylte 18 ar. Men na 
sa datteren min pa 15, som er veldig lik meg: «Hvorfor 
ma du vente ti! jeg blir 18? Kan vi ikke bare flytte na? 
Sammen?» Enden pa visa bleat vii 2013 solgte huset pa 
Skedsmokorset og flyttet ti! London, siden USA ble mer 
komplisert a fa ti!, forteller hun. 

Annicken hadde na Cisco og flere andre selskaper i 
London som kunder, og hadde fatt seg en kollega i Tove 
Maria Helgaker. De jobbet med a videreutvikle Corporate 
Spring mens Matilde gikk pa skole og ting gikk seg ti!. 

- Enkelte tenkte nok at det var jeg som hadde plantet 
ideen i Matildes hode og overtalt henne til a bli med. Men 
sannheten var at ingen av oss f0lte at vi h0rte hjemme pa 
Skedsmokorset. Del var i utlandet vi begge blomstret. Jeg 
hadde alltid kjent det i meg selv, og jeg sa det pa Matilde 
hver gang hun var med meg pa jobbreiser, forklarer hun. 

Tilfeldighetene ville ha det ti! at naboen deres i London 
hadde kontakter i musikkbransjen i California, og etter 
tre ar i London flytter mor og datter dit for at Annicken 
skulle jobbe med en kunde i underholdningsbransjen i 
Hollywood, og Matilde skulle fa f0lge sin dr0m om en 
musikkarriere. 
- Vi hadde allerede vrert i California mange ganger og 
visste at det var riktig for oss a bosette oss her. Jeg ga 
Matilde en tur dit i konfirrnasjonsgave, men da reisen nrer-~ 
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Fly. Sommerfugl: Maya Williams 
er en ambisl0s, hardtarbeidende 
businesskvinne bosatt I New 
York, pa full fart opp karriere-
stigen omkranset av mannlige 
ledere. Da hun blir send! til den 
hawailske 0ya Kaua·1 for a holde 
et innlegg pa en konferanse, blir 
hun n0dt til a ta et valg som kan 
sette hele karrieren pa spill. Pa 
Kaua'i opplever Maya det chille 
0ylivet for f0rste gang, og nar 
hun m0ter mennesker som har 
apnet 0yene for forskjellige 
mater a tenke pa, begynner hun 
a se live~ jobben, kjaerligheten 
og seg selv I et helt nytt iys. 
Men Maya ma hjem igjen Iii New 
York og forretningslivet Hvordan 
skal hun kunne implementere 
sine nye filosofier og kunnskap, 
og fremdeles gj0re suksess? 
Og vii hennes personlige og 
profesJonelle forvandling gi 
henne lykken og friheten hun 
dr0mmerom? 
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Tilbake: Annicken er tilbake pa 
Kaua"I med nyutgitt bok. og med 
Bali Ha'i I bakgrunnen. - Et 
fantastisk minne, sier Annicken. 

met seg var det meldt sa darlig vrer. Derfor foreslo jeg at 
vi kunne ta en svipptur ti! Hawaii f0r California, siden vi 
begge var solhungrige. Sa jeg sa pa kartet og 0ynene mine 
falt pa Kaua'i, og da bare visste jeg at det var dit vi skulle 
dra. 
Hun visste ikke da at en av hennes yndlingsfilmer, «South 
Pacific», som hun har sett minst 20 ganger, ble spilt inn 
der, og fikk gasehud da Matilde fortalte henne det. 

- I det vi lander pa Kaua'i og gar ut av flyet er det 
akkurat som om det spilles av en film i hodet mitt, og 
jeg ser for meg handlingen i «Fly, Sommerfugl». En 
karrierekvinne som drar til Kaua'i og far livet sill snudd 
pa hodet. Jeg far rett og slett en visjon, og forteller 
Matilde at jeg ska! skrive en bok eller kanskje en film. 
«Sa g0y!», svarer hun. 

Annicken starter pa boken og jobber med den i flere ar, 
men det er forst da faren hennes gar bort etter lang tid med 
kreft at hun bestemmer seg for a fullfl')re bokdr0mmen. 

- Familien min har et hus utenfor Str0mstad, og da 

pappa d0de i 2017 flyttet jeg inn og bestemte meg for a 
skrive ferdig boken. Skrivingen har hele veien vrert noe 
jeg har gjort innimellom alt annet, men jeg sa til meg 
selv at jeg matte bli i Str0mstad fram til boken var klar, 
forteller hun. 

FORLAGET PA ET FAT 
Siden hun aldri hadde skrevet en bok f0r og ikke ante 
hvordan hun skulle ga fram, tok det tid a finne den rette 
formen og bygge historien slik hun ville ha den. Og 
hvordan ska! hun fa gitt den ut? 

- En dag dumper det en mail ned i innboksen min med 
tittel: «Skriver du pa en bok?» Det viser seg a vrere en 
agent ved et amerikansk forlag, som har sett foredragene 
mine pa nett, og som lurer pa om jeg skriver en business-
bok. Jeg svarer som sant er at jeg skriver pa en slags 
businessroman. Han svarer: «Det h0res annerledes og 
spennende ut, send meg manuskriptet nar deter klart». 
Jeg sendte ham det i 2018, og til min store glede ville 
forlaget gi ut boken. H0sten 2019 ble den gilt ut i USA, 
og gjennom tilsvarende tilfeldigheter fikk jeg kontakt med 
Cappelen Damm her i Norge, sier Annicken og ler. 

Hun er et levende eksempel pa det hun skriver om i 
boken sin, at lykken ikke er noe som finnes utenfor deg, 
den finnes i deg selv. Du ma bare t0rre a kjenne etter, a 
lytte ti! din egen intuisjon og vage a handle deretter. 

- Pa mange mater er livet mitt villere enn boken nar det 
kommer ti! tilfeldigheter og store vendepunkt. Bare det 
at jeg av alle ting har bodd i Str0mstad i tre ar er egentlig 
heh merkelig. Jeg har elsket det, men hadde aldri planlagt 
det om det ikke hadde vrert for at pappa d0<le, og jeg 
kjente et intenst behov for a fullfore boken min, sier hun. 

Skrivingen har vrert en fin mate a bearbeide mye av 
det som har skjedd henne, inkludert det a miste begge 
foreldrene i kreft. 

- Jeg har fatt reflektere over mine livsvalg og kjent pa 
dyp takknemlighet for livet mitt, og for a ha vaget a folge 
hjertet og dr0mmen min. Det har jo til tider vrert utrolig 
skummelt og innebaret en hel de! risiko. Jeg har tuslet 
barbeint pa svabergene og funnel en ro og kreativitet jeg 
knapt har kjent f0r. Det har vrert helt perfekt. Hvem vet 
hvor jeg er om tre ar, men akkurat na elsker jeg livet mitt 
akkurat som deter. Jeg forventer jo at det ligger mange 
flere eventyr der ute og venter pil meg. Jeg mil bare fort-
sette a ha tillit, og nar nye, spennende muligheter dukker 
op~, sa skal jeg t0rre a ta dem. Pa mange mater foler jeg 
at hvet knapt har begynt. * 

«JEG FORVENTER JO AT DET LIGGER 
MANGE FLERE EVENTYR DER UTE 

0 

OG VENTER PA MEG.» 
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