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EN SAMTALE OM

De to kvinnene har høyst 

ulike hverdager. Felles for 

dem begge er at de kjenner 

verdien av en god karriere. 

Et hotell på Gardermoen ble et naturlig 

møtepunkt for de to travle damene 

da vi skulle snakke om jobbmessig 

fremgang, og hva som kjennetegner 

en vellykket yrkesmessig løpebane.                                             

Karriere kommer for øvrig av det latinske 

ordet «carrera» som betyr konkurranse.

Erna: – En god karriere kan du gjøre 

hvor som helst. Det viktigste er å trives 

og lykkes med den jobben du gjør, enten 

du er sykepleier eller yrkespolitiker. Det 

viktigste i arbeidslivet er å kunne bruke de 

egenskapene du har. Det er noe som den 

enkelte må kjenne på selv. Sett fra utsiden 

kan det se ut som en person har gjort en 

strålende karriere, men så er det jo ikke 

sikkert at den det gjelder er fornøyd selv. 

Det må være lov å begynne på nytt hvis du 

oppdager at du har valgt feil. Du kan gjøre 

karriere innenfor et nytt felt, også når du 

er over 40.

Trine: – Ja, men det krever mye å ta fatt 

på en ny karriere. Jeg har en venninne i 

førtiårene som er frisør. Nå utdanner hun 

seg til veterinær, og det er imponerende. 

Men jeg tror vi fremover kommer til 

å se at folk vil være yrkesaktive mye 

lenger. Forresten er jeg veldig fornøyd 

med nettopp å ha fått til en vellykket 

rekruttering av en mann som er 52.

Erna : – Det var jo eldgammelt. (Erna blir 

selv 52 i februar).

Trine: – Arbeidslivet må tenke nytt 

fremover. De må tilby nye, mer fleksible 

løsninger.

Erna: – Jeg tror mange flere eldre 

mennesker kommer til å være i jobb i 

fremtiden. Dette vil ikke nødvendigvis 

skje uten omkostninger for den enkelte.

Trine: – Det er ikke bra hvis dette betyr 

at flere eldre må endre levestandard, men 

samtidig tror jeg også det kan være sunt 

med noen endringer i karrieren av og til. 

Jeg tror flere og flere vil endre karrieren 

sin i løpet av livet.

Erna: – Jeg vil gjerne få sagt at det å 

ha en bra karriere også kan handle om 

å fokusere på foreldrerollen – å være 

hjemmeværende som god mor eller god 

far. Det syns jeg er fantastisk flott. Så 

lenge den enkelte ønsker det og trives, er 

jo dette en karrierevei som vanskelig kan 

mislykkes.

Trine: – Det går an å kombinere 

hjemmetilværelsen med jobb. Flere jobber 

frilans for å kunne tilbringe mer tid med 

barna.

Erna: – En interessant ting vi i Høyre 

har observert, er at flere eldre begynner 

å melde seg til politisk tjeneste. De 

kommer altså tilbake etter at de har tatt 

 KARRIERE
Hva kjennetegner egentlig en vellykket karriere? Høy lønn og høy status? 
Eller veier arbeidsglede og muligheter for egenutvikling tyngst? Vi inviterte 

høyreleder Erna Solberg og rekrutteringsrådgiver Trine Larsen til 
en samtale om karrierevalg.
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DET GODE LIVs journalist 

Caroline M. Svendsen og 

fotograf Anette Andresen traff 

høyreleder og statsminister-

kandidat Erna Solberg og 

daglig leder Trine Larsen i 

rekrutteringsfirmaet Hammer & 

Hanborg til en matbit og en 

kaffe på Gardermoen mellom 

slagene i en travel jobbdag.

DENNE GANGEN:
Erna Solberg (52) 
Høyreleder og parlamentarisk leder 

på Stortinget, innvalgt for Horda-

land. Har sittet på Stortinget siden 

1989 og har jobbet fulltid med 

politikk siden det. Har en cand. mag. 

med sosiologi mellomfag og 

sammenlignende politikk, samt 

hovedfagskurs i statsvitenskap og 

sosialøkonomi fra Universitetet i 

Bergen. Fra 2001 til 2005 var hun 

kommunal- og regionalminister i 

Bondevik II-regjeringen. Erna Solberg 

er gift og har to barn.

Trine Larsen (42) 
Daglig leder i Hammer & Hanborg i 

Oslo. Har vært rekrutteringsrådgiver i 

syv år. Hun har tidligere jobbet med 

telecom og i offshorebransjen. Trine 

Larsen skriver en jobb-blogg for 

Nettavisen. Hun er ugift og har en 

voksen datter.



«Arbeidsgiverne må tenke 

nytt fremover. De må 

tilby nye, mer fleksible 

løsninger.»
TRINE LARSEN
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«Valgfrihet er vesentlig 

for å kunne lykkes 

med en god karriere.»
TRINE LARSEN

utdannelse og har gjort karriere. En del 

syns det er vanskelig å kombinere en 

karriere i næringslivet med politikken 

og familielivet, men når de kommer i 

50-årene har de lyst til å gjøre andre 

ting og stiller for eksempel til valg som 

stortingsrepresentant. 

Trine: – Jeg vil tro at det er bra med 

erfaring fra næringslivet når en skal sitte 

på Stortinget?

Erna: – Det er nok riktig. Men samtidig 

er prosessene og debattene som foregår 

på Stortinget ganske ulikt de forholdene 

man møter i næringslivet.

Det kan vel sies at karrieren til 

Erna Solberg er ganske uvanlig – og 

uforutsigbar. Som ung drømte hun ikke 

om å bli fulltidspolitiker og høyreleder. 

Egentlig hadde hun ingen karriereplan.

Erna: – Jeg pleier å si at karrieren min 

er summen av noen valg og mange 

tilfeldigheter. Jeg mener at en karriere 

ikke kan planlegges i detalj. Det handler 

om å være på rett sted til rett tid. Det 

gjelder i hvert fall for en jobb i politikken, 

der nåløyet er trangt. Da jeg begynte 

som ungdomspolitiker i Bergen på 

begynnelsen av 1980-tallet var ordføreren 

i Bergen den eneste heltidspolitikeren. 

Så på den tiden så jeg ikke for meg en 

politisk yrkeskarriere. 

Trine: – Mye handler om å gripe 

mulighetene som byr seg.

Erna: – Ja, det handler om å gjøre en god 

jobb der du er. Sørg for at du kan sakene 

dine, og så kan du bygge kompetanse 

over tid.

Trine: – Det er akkurat det rådet jeg gir 

til de kandidatene jeg jobber med. Jeg sier 

til dem at de ikke må tenke så mye på en 

karriereplan, men gjøre en god jobb der 

de er. God innsats blir lagt merke til. Da 

åpner det seg nye muligheter. Det er nok 

likt både i politikken og i næringslivet.

Erna: – Jeg meldte meg inn i Høyre rett 

før jeg fylte 16 og var blant annet leder 

for Operasjon Dagsverk. Så begynte jeg 

å studere ved siden av at jeg var politisk 

aktiv. 

Da det noen år senere ble en ledig 

plass på Stortinget for Hordaland, var 

det et ønske om å få frem en ny og 

yngre kvinnelig kandidat. Og så ble jeg 

stortingsrepresentant.

Trine: – Så bra.

Erna: – Jeg kom inn på Stortinget da jeg 

var 28 år. På den tiden var det mange 

yngre representanter i Høyres gruppe og 

også en del yngre representanter fra de 

andre partiene. Jeg ble godt mottatt som 

ung stortingsrepresentant for Høyre. Jeg 

har inntrykk av at det på den tiden var 

mer gnisninger mellom generasjonene i 

de andre partiene.

Høyrelederen mener stort sett at kvinner 

og menn blir behandlet likt i politikken 

i dag.

Erna: – Jeg synes ikke det er så stor 

forskjell mellom måten kvinner og menn 

blir behandlet på i politikken. Men jeg 

har tenkt på at kvinnelige politikere 

kanskje har mulighet til å vise mer 

følelser i politikken. Det er jo pluss og 

minus ved det. Det er kanskje lettere for 

kvinnelige politikere å få folk til å åpne 

seg. Samtidig kan du som kvinnelig 

politiker oppleve at et større emosjonelt 

register kan bygge ned autoritet og at 

kvinnene derfor kan bli tildelt «lettere» 

oppgaver.

Når det gjelder å kombinere karriere og 

familie er de to kvinnene enige om at det 

er fullt mulig, med litt planlegning og god 

hjelp fra familie og venner. 

Trine: – I starten av min karriere var jeg 

alenemor.

Erna: – Det viktigste ved å kombinere 

en karriere med familie er å prioritere 

tiden din. Som politiker har du en jobb 

med ubestemmelig arbeidstid og det gjør 

langtidsplanlegging utfordrende. For meg 

har det vært viktig at min mann har mer 

regelmessig arbeidstid. Han har også tatt 

mye av ansvaret på hjemmebane, men 

kabalen var mer utfordrende da barna 

våre var små. Å kombinere karriere og 

familieliv er krevende uansett, det gjelder 

jo ikke bare for politikere.

Trine: – Jeg mener det går fint an å ha 

både barn og familie samtidig som en 

gjør karriere.  

Erna: – Ja, det er jeg enig i. Så lenge du 

ikke har syke barn eller syke pårørende. 

Da blir alt mye vanskeligere.

Trine: – Dagens teknologi gjør det jo 

enklere å jobbe utenom vanlig arbeidstid. 

Det gir arbeidsgiver mulighet til å gi 

deg fleksibilitet, slik at man kan gjøre en 

god jobb også i krevende livsfaser. Det 

har vært viktig for meg. Jeg har mer enn 

en gang jobbet fra kantinen på Ullevål 

sykehus.

Erna: – Min arbeidsplass er overalt. Siden 

jeg er partileder og såkalt «utbyttet» er 

jeg ikke bundet til møter i Stortinget. Jeg 

har egentlig fleksible jobbdager og styrer 

primært tiden min selv. I så måte er det 

nesten enklere å være sjef enn å være 

lenger nede i systemet.

Men hvis ikke Erna Solberg og Trine 

Larsen hadde blitt henholdsvis 

heltidspolitiker og rekrutteringsrådgiver, 

hvilken karrierevei kunne de ha tenkt seg 

da?

Erna: – Helt ærlig har jeg aldri reflektert 

ordentlig over det, men sannsynligvis 

hadde det blitt noe innen bistand. Jeg 

har utdannelse innen samfunnsfag og 

sosialøkonomi, så en jobb enten i privat 

næringsliv eller offentlig sektor hadde 

vært en mulighet.

Trine: – Jeg elsker hagearbeid, så på fine 

dager drømmer jeg om å være gartner. 

Drømmen må jo være å kunne leve av 

hobbyen sin, for eksempel å gjøre en 

karriere av å spille bridge eller fotball.

Erna: – Du, jeg tror vi er i en litt vrien 

alder når det gjelder akkurat fotball. Men 

jeg er jo et eksempel på nettopp det. Jeg 

lever av politikken som en gang var en hobby.

Og siden begge ser ut til å ha havnet på 

rett hylle yrkesmessig, er det lite trolig at 

de vil gi seg i jobbene sine på en stund. 

Det er dermed ikke sagt at de har det helt 

klart for seg hvordan deres respektive 

karrierer blir de kommende årene. Da 

kan det være greit å ha en alternativ plan.
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«Du må våge å si ja når anledningen byr seg. Tenk over 

de valgene du eventuelt må ta i etterkant.»
ERNA SOLBERG

Erna: – Etter denne perioden på 

Stortinget kunne jeg faktisk gått av med 

full pensjon.

Trine: – Men det har du vel ikke tenkt å 

gjøre?

Erna: – Nei, enten sitter jeg fortsatt på 

Stortinget etter neste valg, eller så er jeg 

statsminister. Det betyr at i alle fall de 

neste fire årene er bundet for meg. Men 

hvis det går veldig dårlig kunne jeg alltids 

begynne med rekruttering eller stå i en 

skobutikk.

Trine: – Du må gjerne begynne å jobbe 

hos meg.

Erna: – Nei, jeg tror egentlig ikke jeg 

hadde vært så flink til rekrutterings-

arbeid.

De to er enige om at det er umulig å 

unngå feilvurderinger i løpet av en 

karriere.

Trine: – Jeg tror du vokser på å gjøre 

noen feil. Men nå er jo dere i Høyre 

uansett i medvind, da.

Erna: – Ja, jeg blir jo stadig vekk utropt 

til statsminister, men jeg prøver å dempe 

de forventningene litt.

Trine: – Hverken du Erna eller pariter du 

leder, har opplevd konstant medvind. Det 

har dere vel lært mye av?

Erna: – Personlig tror jeg det var en 

fordel å ha sittet en del år på Stortinget 

før jeg ble kjent, for da kunne jeg lære av 

andres oppturer og nedturer. Det var også 

en fin ballast da jeg ble statsråd første 

gang. Generelt er jeg flink til å legge 

nedturene i politikken raskt bak meg og 

heller spørre hvor vi skal videre.

Trine: – Men du tar vel med deg noen 

tidligere erfaringer?

Erna: – Ja, men jeg vil ikke gruble. Jeg må 

også forholde meg til mediedynamikken. 

Når ting går dårlig for partiet kan det bli 

forsterket som en nedadgående spiral. 

Men vi får også mye positiv omtale når 

det går bra. Men du Trine, hvordan 

begynte du egentlig med rekruttering?

Trine: – Jeg hadde to jobber etter 

hverandre som viste seg å være feil for 

meg. Da så jeg hvor viktig profesjonell 

rekruttering er. En som i dag er min 

konkurrent, mente jeg ville egne meg 

og at jeg burde søke hos Hammer & 

Hanborg. Det gjorde jeg, og fikk jobben.

Og selv om samtalen ikke har avdekket 

noen fasitsvar på hva som kjennetegner 

en vellykket karriere, kommer de to med 

følgende generelle råd til slutt:

Erna: – Du må våge å si ja når 

anledningen byr seg. Tenk over de 

valgene du eventuelt må ta i etterkant.

Trine: – Jeg er enig. Grip mulighetene 

når de er der. Dessuten mener jeg at 

verdien av hardt arbeid er undervurdert.

Erna: – For meg har det vært viktig å ha 

mennesker rundt meg som ikke driver 

med politikk. Å være politiker er en 

livsstil og du må ha noen som er der når 

den politiske karrieren er over. Det er 

også disse menneskene som gir meg de 

mest ærlige tilbakemeldingene. �


