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usker du din første lønning? Det gjør jeg. Jeg var 16
år og fikk 1200 kroner cash i hånda, som helgevakt
på Helges kiosk & video (les: gamle dager). Jobben
var kjedelig (for meg). Først telte jeg timer, så minutter og til sist sekunder. Men belønningen kom, og alle
200-lappene smilte til meg. Pengene gikk til Levi’s-bukse, Prince
Mild og maskara. Det er noe unikt med den første lønningen, omtrent som det første kysset. Penger i hånda som du selv har generert.
Ikke ukelønn. Ikke gave. Ekte lønn for strevet.
NÅR JEG HAR MØTT mennesker uten nåla i veggen, uten gode
ferdigheter og uten jobb, er det mildt sagt arrogant å hevde at penger
ikke betyr noe. Men hvor mye betyr det? Hvorfor ser «the Fredriksen
family» alvorlige og sure ut? Hvorfor frykter de å skatte av milliardene sine, når de har nok til å ta morgendusjen i champagne? Og
hva gjør at Lottomillionærer ikke jubler hele veien til graven? ABBA
synger jo det folk tenker om de rike: Money Money Money, must be
funny, in the rich man’s world.
Lykkeforskningen viser at det ikke er så moro som det ser ut. Vår
evne til å glede oss over belønninger er kortvarige, deretter trenger vi
nye belønninger. Lottomillionærene er for eksempel kun lykkeligere
enn oss andre en liten stund, så avtar det brått. Noen rapporterer
faktisk etter hvert lavere tilfredshet enn før de vant potten. Allikevel
fortsetter vi å tippe, for vi tror vel ikke egentlig helt på den forskningen, gjør vi vel? Men resultatene er nokså klare: Opp til et visst nivå
gjør penger oss mer tilfredse, deretter avtar effekten. Det som er
viktigst for mennesket er å ha nok penger til å dekke de grunnleggende behovene, men også å ha like mye å rutte med som de man
sammenligner seg med (det vil si familie og nære omgivelser). Noen
studier viser imidlertid at det kan gi en vedvarende tilfredshet å ligge
litt høyere i inntekt enn dem rundt deg, fordi folk liker folk med
penger, og det er et grunnleggende behov å bli likt. På den måten er
det lurere å være Kongen på Stovner enn Knekt i Bærum.
Hvor mye skal vi da slite?
I en havn ved Middelhavet ligger en fattig fisker og later seg i
middagssolen. En turist går bort og snakker med ham og forsøker
å overbevise ham om å dra ut og fiske. «Hvorfor det?» vil fiskeren
vite. «For å tjene mer penger», svarer turisten. Raskt regner han opp
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Vi trenger en
MENINGSFULL
KARRIERE
med flere mål enn
pengene på bordet
hvordan mange flere fangster kunne gjøre fiskeren til en
rik mann med mange ansatte. «Hva skulle det være godt
for?» vil fiskeren vite igjen. «For å bli så rik at man kan
lene seg tilbake i ro og fred og ligge i solen», svarte turisten. «Men det er jo nettopp det jeg kan gjøre allerede
nå», sier fiskeren og sover videre. (Historie fra Heinrich
Böll).
DENNE LILLE FILOSOFISKE historien handler for meg
om meningen med arbeid, forholdet mellom letthet og
tyngde. Hvilken vei skal vi stake ut for oss selv, skal vi
jobbe hardt og forplikte oss – eller jobbe så vi har til vann
og brød? Den ene er ikke lykkeligere enn den andre. Men
menneskets mål er ikke egentlig lykke, menneskets mål
er å eksistere med kompleksitet, kjenne lidenskap, motivasjon og lengsel. Mennesket dras både mot letthet og
mot tyngde. Vi mennesker er ikke enkle skapninger. Vi
har en indre driv etter mening, ansvar og utfordringer. Vi
brenner for utvikling og vekst, vi tar sjanser og søker lønn
for strevet. Vi ser ut til å trenge en meningsfull karriere
med flere mål enn pengene på bordet.

– ordene vekker
ikke bare gode assosiasjoner. Men selv om det er skrevet
mye negativt om egosentriske karrierejag, er jeg opptatt
av at karriere er et gode for deg og meg. Intervjuer fra
begavede barn fra utviklingsland viser at de har visjoner
om å bruke sin kunnskap til å gjøre verden til et bedre
sted. De vil bruke seg selv, lære og vokse. Sjelden hører vi
at deres mål er å samle så mye penger som mulig, så de
kan bruke mye penger. Vi «onkel skruer» på haugen kan
lære av barn og ungdom som ikke tar goder for gitt. Vi
kan lære av gnisten i blikket deres når de får lov til å ta en
utdannelse, og lære av målene om å bruke livet sitt til noe
meningsfullt for andre. Alle vet at motivasjon er deilig å
kjenne på. Motivasjon kommer fra ordet «movere», som
betyr bevegelse. Det er det som får oss fra A til B. Det er ➻
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Vi bør ikke stå stille kun for
Å UNNGÅ UBEHAG
det som får Malala til å tale på kvinners vegne, Johaug til å tåle krampen i beina og Erna til å påta seg landets lederjobb. Med kun penger
som motivasjon, ville vi ikke sett dem der.
Hvis man ser for seg karriereløpet til hver og en av oss, som mennesker på en stige, har vi ulike klatrestiler. Noen klatrer i heseblesende tempo, med sammenbitt kjeve og høyt blodtrykk. Det er den
karakteristiske «type A-personligheten», som har usunt høyt stressnivå og som aldri blir tilfreds i øyeblikket. Han vil til toppen, men
grunnet utålmodigheten når han den sjelden. En annen klatretype er
den avslappede, som henger og slenger på stigen sin og ler av type-Aklatreren. Hva er vitsen? sier han og rister på hodet. Han er i grunn
tilfreds der han er, og har ingen Mount Everest i sikte. Den tredje
typen er flink pike. Hun gjør jobben sin samvittighetsfullt og frykter
kritikk og feilsteg. Hun drømmer seg bort til en mer frimodig klatrestil der hun tør å ta nye steg, og misunner dem som tør. Den fjerde
er litt mer leken. Hun er ikke så redd for å falle, fordi hun bryr seg
mer om visjonen enn seg selv. Hun vil bli god, hun øver og lærer, hun
faller og gyver på igjen. Siden hun klatrer litt opp og ned kjenner hun
jordens tunghet og himmelens letthet, og kan ta med seg de begge på
veien mot et arbeid som gir mening.
DERSOM DU FÅR ET TILBUD om forfremmelse i arbeidet ditt, så
tenker, føler og gjør du:
A) Endelig er det noen som verdsetter meg. Jeg hater å stå på samme
sted over tid, og nå skal jeg videre. Opp, opp, opp! Endelig skal jeg
sjefe litt over andre. Lønnstilbudet skuffet meg, men jeg har allerede
takket ja og starter i morgen. Ha det bra gamle drittjobb!
B) Mer å gjøre? Hvorfor det? Folk er altfor opptatt av karrieren sin.
Jeg har det greit der jeg er, og jobben er bare en liten del av livet. Jeg
takker for tilliten, men velger å takke nei.
C) Nei… jeg vet ikke om jeg klarer denne utfordringen. Jeg tåler ikke
stress, jeg var komfortabel der jeg var, jeg tror ikke jeg har ferdighetene, de vil angre. Men samtidig, jeg har alltid ønsket meg denne
stillingen. Jeg må spørre mannen min hva jeg bør gjøre.
D) Ja, det vil jeg se nærmere på. Jeg blir stresset av utfordringer, men
får samtidig energi av det. Jeg må sette meg ned å se på hva stillingen
innebærer, hvordan lønnen er og om jeg har noe å føye til. Jeg har lyst
til å forsøke dersom betingelsene er gode nok for innsatsen min.
Det er ingen fasit på hvilken vei akkurat du skal gå, og ingen kan
mene at den ene klatrestilen er den rette for alle. Men dersom du
kunne trylle, hvilken egenskap ved deg selv ville du da styrket til i
morgen? Ville det endret din klatrestil på karrierestigen?
MITT POENG ER AT vi har godt av å lytte til turisten og fiskeren, for
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deretter å lete etter mer lidenskap i arbeidet enn det de har. Noen
hevder at forventningen om et artig arbeidsliv føyer seg inn i rekken
av urealistiske forventninger og gjør mennesker ute av stand til å tåle
hardt strev og mange tunge oppgaver. Disse tankene er nyttige å ha
i bakhodet, for arbeid innebærer forpliktelser, kjedelige oppgaver,
tunge oppgaver og saktegående belønning. Forskning har vist at barn
som klarer å spare godteriet sitt eller bruke lang tid på kakebiten på
tallerkenen, kommer lenger i sin karriere som voksne – enn dem som
hiver nedpå med glupsk appetitt. Utrolig, men sant. Det handler
om at barnets egenskap til å utsette behov og tenke langsiktig. De vil
ikke gå tomme med en gang. Jeg fikk som sagt 1200 kr cash i hånda,
og brukte dem tvert. Men det var ikke «snabba cash», de var jobbet
inn med lav timelønn. Hun andre i kiosken hadde allerede brukt opp
lønnen sin med å handle kioskvarer på kreditt. Tidlig lærte jeg meg at
for å nå mine mål må jeg utsette mine behov. Dersom vi klarer å ha et
mål i sikte kan vi leve ganske stusselig for en stund. Det vet de fleste
studenter. Og enhver klatrer vet at planlegging, venting, disponering
av krefter og langsiktig trening må til for å klatre på de mest spennende fjellene. Når vi tenker på den måten, er det ikke urealistisk å
forvente en givende karriere, så lenge man tåler å stå i prosessen og
glede seg over små fremskritt underveis. Dersom du er av den impulsive typen blir du kanskje litt usikker nå. Impulsivitet er en del av et
medfødt karaktertrekk, og noe man må lære å leve med. Det er mulig
å trene på å styre impulsiviteten dersom man er den bevisst.
ANDRE MENER AT vi ikke bør være for opptatt av karriere fordi det
øker stressnivået i et allerede hektisk prestasjonssamfunn. De mener
det er viktigere med kontakt de nære ting, den indre pusten og den
indre roen. Men vil egentlig karriereklatring øke stresset for mennesker? Stressreaksjoner kjennes som regel som en indre oppjaget
tilstand, der kropp og hode mobiliserer for å klare utfordringer. Forsker og sosialpsykolog ved Stanford, Kelly McGonigal, sier at stress i
arbeid ikke er farlig for helsen vår, så lenge vi ikke frykter stressreaksjonen. Hun sier at det er bedre å påta seg nye utfordringer enn å bli
på stedet hvil, dersom det er frykten for stress som gjør at du vegrer
deg. Hun viser til en rekke studier som ligger til grunn for at positivt
driv kommer når vi jakter på mening. Negativt stress kommer når
mennesket ikke tør gripe nye muligheter og forblir i jobber de ikke
trives med, kun fordi vi frykter stress og vil unngå ubehag. Hun råder
oss altså til å tørre å klatre i stiger dersom vi opplever mening i klatringen. Vi bør ikke stå stille kun for å unngå ubehag.
Så, enden på visa er: Klatre i vei, på din måte, ikke frykt leken –
men ha en klok plan slik at du ikke klatrer til topps uten kompass og
oksygen.

