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FULLTID: Veronica Netteland Jensen (32) er på full fart ut av mammaperm, og skal jobbe fulltid            med drømmen sin om å jobbe som innholdsprodusent, coach og å heie andre frem. Foto: Emil WEathErhEad BrEistEin

LITT RISKY: – Det er klart at dette er skum-
melt, spennende og litt risky. Men man må prøve 
og feile litt, sier Veronica Netteland Jensen. 
 Foto: Emil WEathErhEad BrEistEin

HAR TROEN: Veronica takker familie, venner 
og samboeren Jan Henrik for at de heier på 
henne og pusher henne mot drømmen. – Det 
gjør at jeg har troen og at jeg er innstilt på at det 
skal gå bra. Foto: Emil WEathErhEad BrEistEin

Tar sjansen på drømmen
Travelt familieliv og en stor 
drøm gjorde at Veronica 
tok sats og hoppet i det.  
– Krever hard jobbing, sier 
ekspert.

Marie SkarpaaS karlSen 
marie.karlsen@ba.no

Da askøyværingen Veronica Netteland 
Jensen (32) var yngre, drømte hun om å 
hjelpe mennesker. Hun tenkte seg i ret-
ning av sykepleieryrket, men frykten 
for sprøyter gjorde at hun heller søkte 
seg inn på vernepleien.

Hun kom inn, men klumpen i magen 
sa tydelig ifra. Hun takket nei.

Da sto Veronica der med et friår foran 
seg, og begynte i en skobutikk.

– Det var da jeg skjønte hva jeg fak-
tisk likte å gjøre. Det å jobbe i butikk er 
også å hjelpe mennesker, bare ikke helt 
det man tenkte først.

– Veldig skummelt
Hun jobbet en stund i skobutikken. Så 
startet hun opp egen interiørbutikk. 
Der rådførte kundene seg med henne 
om fargevalg og andre interiørtips. 

– Så ballet det på seg, og jeg begynte 
med boligstyling, forteller Veronica.

Hun startet eget firma, som hun se-
nere solgte og jobbet videre for dem 
hun solgte til.

Tidligere i høst tok hun steget og sa 
opp den faste, trygge jobben sin.

– Det var veldig skummelt, men jeg 
visste at jeg måtte gjøre det.

Hovedgrunnen: Hun ville satse på 
den nye drømmen sin. Hun ville drive 
for seg selv og lage et nettverk og en 
portal for mennesker som ville satse 
slik som henne. 

Bonus: Hvis hun gjorde dette, kunne 
arbeidshverdagen bli mer fleksibel, og 
hun fikk mer tid med samboeren Jan 
Henrik og sønnene Johannes (1,5 år) og 
Viktor (fem måneder).

Ble pushet
– Er det krevende?

– Ja. Jeg vet at det i perioder vil virke 
som at jeg er på jobb hele tiden. Men 
jeg er ikke så opptatt av å se på Netflix 
og bruke tiden på sånt. Så jeg kan bruke 
formiddagene når barna er i barnehage 
og tiden etter de har lagt seg på å jobbe. 
Jeg tror på drømmen min, og elsker å 
jobbe med det, sier 32-åringen.

Det er ikke bare-bare å si opp jobben 
og trå ut i nytt terreng helt uten videre. 
Veronica forteller at de har flere runder. 

Den som til slutt sa «sats», og som 
gjorde at hun hoppet i det, var samboe-
ren Jan Henrik.

– Jeg har pushet litt, ja, innrømmer 
han og legger til at slik situasjonen de-
res var nå, så lot dette seg gjøre også.

– Nå har vi muligheten. Det er helt 
klart at det er ikke like enkelt for alle å 
teste ut drømmen sin, mener Jan Hen-
rik.

Nå har de spart opp penger, og Vero-
nica har fått ett år på å se hvordan dette 
går.

– Min erfaring er at veien blir til litt 
mens man går.

Og det verste som kan skje, er ikke så 
ille det heller, mener hun:

– Det verste er vel at jeg må finne meg 
en jobb fordi dette ikke går. Men det er 

ikke så ille det heller, og plutselig er det 
drømmejobben istedenfor.

Full innboks
I innboksen til Veronica på sosiale me-
dier strømmer det inn med meldinger 
fra mennesker som sitter i samme båt 
som henne, som har satset på drøm-
men. Men også fra mange som ønsker å 
gjøre det samme som henne.

I en oppdatering i story stilte Veroni-
ca spørsmål om hva de ønsker for 2023. 

– Da var det mange som skrev at de 
ville trives bedre i jobben de har, eller 
slutte. Sånn tror jeg det er for mange, 
mener hun.

Tilfreds med jobben

 ■ I 2019 kom det frem i en 
levekårsundersøkelse gjort av 
Statistisk sentralbyrå, at 88 prosent 
av de spurte var tilfreds med jobben. 
Det var ned to prosent fra samme 
undersøkelse som ble gjort ti år 
tidligere. 

 ■ Undersøkelsen viser at de eldste 
arbeidstakerne er mest fornøyd, 
der 92 prosent i alderen 45-66 år 
er tilfreds. Mot 85 og 86 prosent av 
dem i alderen 18-24 og 25-44 år.

 ■ Når det gjelder yrker, så er det 
bønder, fiskere, kunsthåndverkere, 
ledere og leger som er mest tilfredse. 
Yrkene som slår dårligst ut, er 
renholdere, sysselsatte i salgs- og 
kundeserviceyrker og ufaglærte 
hjelpearbeidere. Men det må legges 
til at de aller fleste yrkene - om lag 
80 prosent, oppgir at de er fornøyd 
med jobben sin.
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– Jeg heier på alle som våger og 
tør å ta ansvar for egen lykke, 
sier Trine Larsen, som er hode-
jeger og arbeidslivsekspert.
Hun snakker daglig med mennesker 
som vil bytte jobb. Enten det er inn i 
et helt nytt yrke, noen som vil starte 
for seg selv eller bare vil bytte ar-
beidsgiver. Det er mange ulike moti-
vasjoner for å bytte arbeidsplass. 

Og hun har sett en ny trend etter 
pandemien: 

– Jeg tror mange har en svakere lo-
jalitet til arbeidsgiver, og tenker mer 
gjennom og på hva de vil gjøre med 
livet sitt. Mange har reflektert over 
jobben sin gjennom de to årene med 
pandemi, sier Larsen og fortsetter:

– Vi er inne i en individualistisk tid. 
Vi mennesker har et forsterket selv-
fokus, og det på godt og vondt.

Hun understreker at det er viktig at 
det å starte opp for seg selv ikke glori-
fiseres. For det er hardt arbeid og mye 
som skal til for å lykkes.

– Det er en kjent sak at vi må ut av komfortsonen for å utvikle oss

"

Det verste er vel at jeg 
må finne meg en jobb 
fordi dette ikke går. Men 

det er ikke så ille det heller.
Veronica netteland Jensen (32)
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Tar sjansen på drømmen

Ekspertens råd

 ■ Legg en plan og ha en 
struktur på det du skal 
drive med. Det er viktig 
å realitetsorientere seg 
på det. Alle glansbilder 
har en bakside.

 ■ Du må vite at du har 
et kundegrunnlag, og 
kanskje spare opp litt 
penger før man setter 
i gang. Man må tenke 
gevinst/konsekvens.

 ■ Man lærer mye av å 
feile. – Prøv! Hvis du 
feiler så har du lært 
masse.

HjeLper: Mariann Marthinussen hjelper mange med 
jobbskifte. Foto: alExandEr tuFtE

– Det er en kjent sak at vi må ut av komfortsonen for å utvikle oss
– Det krever en del planlegging og 

kunnskap, og det krever hard jobbing, 
sier Larsen og deler noen råd.

Mariann Marthinussen er terapeut 
og coach, og har veiledet mange gjen-
nom bytte av jobb og karrierevei.

– Det er viktig å ta en fot i bakken i 
forhold til hvordan vi trives med livet 
vårt underveis mens vi går, mener 
hun.

Hun tror det er mange grunner til at 
folk blir værende i jobber de ikke trives 
i. Mye handler om trygghet:

– Trygghet i økonomi, forutsigbarhet, 
fleksibilitet. Fleksibiliteten kommer 
ofte når du har jobbet en stund og kjen-
ner stillingen, firma og menneskene.

Men også noen er redd for ikke å 
mestre og våger derfor ikke å prøve 
noe nytt i frykt for å mislykkes.

– Dette er følelser vi alle kan kjenne på 
og det er viktig å ta dem på alvor og ut-
forske hva det betyr, i form av livskvali-
tet. Det er en kjent sak at vi må ut av 
komfortsonen for å utvikle oss og vokse 
som mennesker, sier Marthinussen.


