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KPMG-PORTRETTET

The devil is in

THE DETAILS!
I våres la Anette Kristiansen ut på sitt
livs eventyr. Sammen med turkameraten
Tommy Stavrum kitet hun Grønland på
langs, fra Narsaq i sør til Qaanaaq i nord.
I tillegg til mange fantastiske minner fra
turen, lærte hun ting på ishavsøya hun
ikke hadde trodd hun også skulle få bruk
for i konsulent-jobben i KPMG.

Tilbake på jobb.

Det er et par
måneder siden grønlandsekspedisjonen ble
avsluttet. Likevel har hun opplevelsene friskt
i minne. Sammen med turkamerat Tommy
Stavrum skulle hun kite Grønland på langs, fra
Narsaq i sør til Qaanaaq i nord – en distanse på
320 mil.
– Det var en fantastisk opplevelse å fly i 30
kilometer i timen over nysnø, med perfekte
vindforhold og solskinn. Men det var jo naturligvis dager det ikke var helt sånn. Uforutsette
ting vil alltid skje, og det er da det vil vise seg
om du har planlagt godt nok og vært tilstrekkelig opptatt av detaljene i forkant, sier Anette
Kristiansen, som til daglig jobber som manager
i KPMG.
Anette innrømmer at hun hadde glemt å ta med
flere ting, blant annet en reservepulk, selv om
den stod på lista.
– Det viser hvor viktig det er å oppdatere og
dobbeltsjekke utstyrslister, og ha utviklet kontrollmekanismer som avdekker menneskelige
feil, sier hun til sitt forsvar.

Selv om det noen
ganger har gått på helsen
løs, ville jeg aldri vært
reisen foruten.
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Men det var ganger da ting ikke gikk helt etter
planen, uten at verken hun eller turkameraten
kunne lastes. Etter 38 dager på ski og med bare
timer igjen til målet, forsvant nemlig vinden.
Anette og Tommy bestemte seg derfor for å slå
opp telt og håpe på bedre forhold dagen etter.
Men værgudene ville det annerledes.
– Vi våknet til 130 centimeter nysnø, så da
kunne vi ikke fortsette – det ville vært helt
uforsvarlig. Vi ble enige om å bestille helikoptertransport de siste ni milene til Qaanaaq. Det
ble en dyr affære, men var absolutt verdt det!
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1.

Jeg får stadig høre at jeg er en eventyrer,
men jeg opplever faktisk meg selv mer som en
kontorrotte.
Grønland og breen viste seg stort sett
fra sin aller beste side, og det ble en uforglemmelig opplevelse for oss begge.
– Hvordan vil du oppsummere turen?
– Det var en kraftanstrengelse uten like,
men likevel en helt fantastisk opplevelse! Vi var på tur i nesten 40 dager og
opplevde alt fra orkan til vindstille, fra
temperaturer ned mot 40 kuldegrader
til lune, spektakulære solnedganger.
Kontrastene har vært store og opplevelsene ekstreme, og selv om det noen
ganger har gått på helsen løs, ville jeg
aldri vært reisen foruten.

Amundsen som forbilde
En av Anettes store forbilder er den
norske polfareren Roald Amundsen,
som var den første til å nå Sydpolen for
over 100 år siden, og i vinter varmet hun
opp til grønlandsekspedisjonen gjennom å delta i Ekspedisjon Amundsen
over Hardangervidda.
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Anette mener suksessoppskriften til
Amundsens vellykkede ekspedisjoner
er like relevant nå som da: Det handler
om å være opptatt av detaljene: «The
devil is in the details», som hun sier.
– Man må dessuten ha et opprikt ønske
om å lære, og da må man være åpen og
nysgjerrig på å tilegne seg ny kunnskap.
Amundsen lærte blant annet hvordan
man håndterer ekstreme værforhold,
av inuittene.
Videre må man på den ene siden være
ydmyk og kjenne sine begrensninger, slik
at man unngår å ta seg vann over hodet,
men på den andre siden må man heller
ikke være redd for å utfordre seg selv,
slik at man kan lære og oppleve at man
mestrer ulike situasjoner, sier Anette.
– Slik er det også når jeg jobber med
prosjekter i KPMG. Ofte er det mange
baller i luften og mye å holde kontroll på,
men da er det desto artigere når jeg får
det til og opplever at jeg også mestrer
slike situasjoner.

– Hvilke andre paralleller er det mellom
grønlandsturen og jobben?

3.

– Hvordan du reagerer på og håndterer
uventede hendelser og krisesituasjoner, er avgjørende for suksess. Holder
du ikke hodet kaldt og er analytisk og
systematisk i krevende situasjoner,
kan utfallet bli dramatisk – særlig på en
polarekspedisjon. Men jeg ser også
hvor viktig det er for å lykkes i konsulentyrket: Gitt situasjonen, hvilken oppgave
skal jeg løse og hva har jeg av utstyr?
Hvordan løser jeg dette problemet mest
effektivt?
Grønlandsekspedisjonen blir neppe
Anettes siste. Hun planlegger allerede
en tur på Mont Blanc neste sommer,
om enn med stegjern istedenfor kite,
og kanskje blir det også en bok om
Grønlandsturen en dag.

2.

1. Laveste temperatur var målt til minus 40,
men stort sett hadde vi minus 20 grader.
2. 200 kilo utstyr må hales opp 600 høydemeter
for å komme opp på platået og vinden.
3. Tommy og Anette koser seg på ekspedisjon.
4. Drop off gikk som planlagt. Her begynte eventyret.

4.

Er du en eventyrer?
– Jeg får stadig høre at jeg er en
eventyrer, men jeg opplever faktisk
meg selv mer som en kontorrotte.
Sannheten ligger vel et sted midt
i mellom? Det som i hvert fall er
sikkert, er at jeg elsker jobben min og
jeg elsker turene mine, og jeg kommer
aldri til å slutte å utfordre meg selv!
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