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Hva har du studer t? Hva er ditt beste minne fra studietiden? 

 Jeg har studert både markedsføring på UCLA i Los Angeles, 
Kommunikasjon på Santa Monica College i Los Angeles, 
Informasjon og samfunnskontakt på BI og statsvitenskap på UIO. 
Jeg har bodd seks år i USA. Mine beste minner fra studietiden var 
på BI, hvor vi var en ganske liten gjeng som gikk PR og vi fikk et 
godt faglig og sosialt miljø. Mange av oss var med i 
studentforeningen og lært mye av hverandre utover studiene. 
Mange av dem jeg studerte sammen med er fortsatt mine venner. 

Hvordan har veien vært for deg frem til nå?

 Jeg fikk jobb i Microsoft mens jeg studerte, og jobbet fast en dag 
pr uke i to år ved siden av studiene. Dette gjorde at jeg fikk et unikt 
innblikk i det som en gang skulle bli min faste arbeidsplass, og jeg 
kunne relatere studiene til jobbhverdagen og omvendt. Jeg hadde 
tidlig en stor interesse for hva IT kunne gjøre og hvilke enorme 
muligheter IT gir, så det at jeg havnet i IT-bransjen var både et 
del-bevisst valg, men også ? skulle det vise seg ? litt av et 
lykketreff. Jeg trives veldig godt i bransjen og synes teknolog som 
fagfelt er utrolig spennende og interessant. Nå er jeg leder for å 
lansere et nytt produkt og får mulighet til å være med å påvirke alt 
fra design, brukergrensesnitt, utseende, markedsføring, og 
businessplan. Jeg stortrives i jobben min og i IT-bransjen. 

Hva er dine beste er far inger fra arbeidslivet? 

 De gode kollegaene er det som gjør arbeidslivet aller best. Vi 
tilbringer mesteparten av vår tid på jobb, og da er det viktig med et 
godt miljø og gode kollegaer. Et faglig utfordrende miljø med 
spennende arbeidsoppgaver underliggende, hvis man ikke har 
kollegaer som bidrar til en positiv arbeidsplass og hvor man kan 
hjelpe hverandre som team. Jeg har vært så heldig å ha fantastiske 
sjefer og teammedlemmer opp igjennom min karriere og det er 
dette jeg alltid tenker på når jeg tenker tilbake på de forskjellige 
avdelinger jeg har jobbet i og evt. ledet. Det vi har fått til sammen, 
tøffe mål vi har nådd og spennende prosjekter vi har skapt, har 
alltid vært de beste minnene. 

Hvilken kvinne har inspirer t deg gjennom tidene? 

 Det er de sterke kvinnene som tok tøffe og utradisjonelle valg 
tidlig, og som banet vei for oss. Jeg har alltid følt en stor 
takknemlighet for de kvinner som sto på barrikadene og krevde 
likhet for kvinner i Norge. De som skaffet kvinner stemmerett, fikk 
kvinner inn i arbeidslivet, skaffet fri abort og kjempet for 
likestilling. Tøffe og modige kvinner som det står stor respekt av. 
Det er de som har inspirert meg og som jeg er dypt takknemlig for. 
Anna Rogstad, Oda Krogh og kvinnene som startet Norske 
Kvinners Sanitetsforening (NKS). De endret hele det norske 
systemet og skaffet kvinner i Norge bedre liv, rett og slett. 

Hva var din motivasjon til å for tsette med yrke? 

 IT-bransjen er fremtidens bransje og IT- løsninger påvirker mye av 
vår hverdag. De unge som skal ta studievalg i dag, ønsker å jobbe 
med noen meningsfylt og de ønsker å kunne påvirke verden og 
menneskene positivt. Da kan jeg anbefale IT-bransjen. Vi lager 
løsninger som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengre, vi gir 
verden internett og teknologi, vi gjør det mulig å spare strøm, å 
spare miljøet, å redde liv. IT er fremtiden og her kan du være med å 
gjøre en forskjell for hele verdens befolkning. 

Har du noen tips til dagens studenter? 

 Start med å knytte nettverk. Du vet aldri hvor de du studerer 
sammen med ender opp med å jobbe, men det kan bli svært viktige 
for deg en dag. Husk at studietiden er for studier ? ja, man skal 
også ha det moro, men du er her for å lære. Så lær så mye som 
mulig og skaff deg relevant erfaring. Bli med i en studentforening, 
involver deg i det som skjer, og hvis mulig, skaff deg en relevant 
jobb ved siden av studiene. Og alltid, alltid behandle dine 
medstudenter med respekt. Bistå gjerne andre med det du selv er 
god på. Mye i arbeidslivet handler om relasjoner og det er viktig å 
ha disse så tidlig som mulig. 
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