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Uansett hvem og hvor du er håper jeg denne 
utgaven av ANSAnytt vil gi deg det du trenger 
for å fortsette å prøve, våge og ha mot og moti-
vasjon på veien. 

Vi har snakket med tøffe folk rundt om i hele 
verden som har våget å slippe taket i den kjente 
kulturen, språket og måttet tilegne seg det hele 
på nytt. For noen har motet ført til motivasjon, 
de har blitt lenger enn planlagt, som Caroline 
i Colombia (s. 56) og Maria i Kirgisistan (s. 60). 
For Erik ga motet nye, spennende muligheter 
og en helt ny studieretning (s. 36), mens andre 
har det så gøy på veien at de får klatringen til 
å se lekende lett ut - som Kaja (s. 26). Så har vi 
de som kanskje har en ekstra dose mot i seg og 
klatrer en ukjent vei – og selv blir kjente, som 
Nikolai som er TV-kjendis i Korea (s. 44).

Når inspirasjonskoppen er full, er det bare å 
fordype seg i karrieresakene hvor du kan lære 
noen praktiske knep for hvordan du kan bli 
oppdaget på LinkedIn (s. 15), forberede deg 
til jobbintervjuet (s. 18) – eller karrieredagen 
som vi håper dere alle vil komme på i Oslo 20. 
desember.

Julie Madelaine Opsvik

ER DU MED Å KLATRE?
Du henger nå i klatrestativet i bare armene, fin-
grene knugende om det slitte treverket av en 
stige som binder den ene siden av stativet til 
den andre. Du har kanskje slengt deg to stolper 
uti, fem igjen til du er over. Kanskje er du halv-
veis. Uansett henger du der, verden under føt-
tene dine, venner på begge sider av stativet, 
kanskje en nervøs voksen noen skritt bak.

Husker du hvordan det var å henge sånn? Følel-
sen av kroppen, frykten, som drar deg ned, men 
også nettopp den som har fått deg uti, fremover 
på stativet. Og hvis du stoppet litt for lenge der 
på trinn to, hvor tungt det var å slenge seg over 
mot tre, hvor mye ekstra kraft du trengte? For 
ikke å snakke om mot. Mot til å slippe den ene 
hånden, stole på kraften idet du slenger krop-
pen målbevisst mot neste stolpe - treffer, knu-
ger hånden fast, fører den neste over. Vips er du 
på trinn tre!

Nå er du kanskje to år inne i graden, kanskje 
tre - kanskje mer, kanskje ferdig. Karrieresti-
gen har mange likhetstrekk med den vi hang og 
dinglet i da vi var små. Hva fikk oss til å slippe 
taket fra det trygge trinnet, gå til det neste? 
Mot. Det er modig å ville frem, å ville noe, se 
målet og ta faste kast mot det. 

Mot - og motivasjon. Radarparet som gjør det 
hele litt mer behagelig. For hva er egentlig 
motet uten motivasjonen, og omvendt? Og hva 
er din motivasjon? Er det å få de andre rundt 
klatrestativet til å klappe når du er i mål? Eller 
er det å bevise noe for deg selv? Henger du kan-
skje der i håp om å bli en del av gjengen, sam-
funnet? Kanskje er du en av dem som stopper 
opp på midten, målløs og bestemmer deg for 
å snu? 

REDAKTØREN

«Å våge er å miste fotfeste en 
liten stund. Å ikke våge er å 
miste seg selv.»
Søren Kierkegaard

Lyst til å komme på trykk? 
Send meg en mail: 

redaktor@ansa.no
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POLITIKK
ANSAS POLITISKE ARBEID HAR VÆRT KJERNEN I ORGANISASJONEN I 60 ÅR. SOM INTERESSEORGANISASJON 
FOR NORSKE STUDENTER I UTLANDET JOBBER VI AKTIVT MED Å IVARETA UTENLANDSSTUDENTENES FAGLIGE, 
ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLE INTERESSER. DET POLITISKE ARBEIDET ER FORANKRET HOS ANSAS 

PRESIDENT OG HANS POLITISKE RÅDGIVER. BLI KJENT MED VÅR NYE PRESIDENT OLE KRISTIAN BRATSET OG HANS 
HOVEDSTYRE HER, SOM BEGGE BLE VALGT UNDER ÅRETS GENERALFORSAMLING I SOMMER. I TILLEGG HAR VI FÅTT ET 

NYTT UTVALG – ANSA REALFAG, OG VI HØRER LITT FRA ANSA ALUMNI.  
SAMMEN STÅR VI STERKERE!
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BLI KJENT MED ANSAS  
NYE PRESIDENT! 

POLITIKK

Hei, Ole Kristian og gratulerer som ANSAs 
nye president! Mange kjenner deg kanskje 
allerede fra innsatsen din i ANSAs hoved-
styre eller som historieguruen bak tekstene 
om ANSAs 60-årsjubileum. Men la oss alli-
kevel begynne med hva og hvor du har stu-
dert? 
Jeg studerte historie og politikk (MA) ved The 
University of Edinburgh. Dette var midt i blin-
ken for meg! Her fikk jeg anledning til å for-
dype meg i amerikansk utenrikspolitisk 
historie, samtidig som jeg fikk dyrke prosedy-
renerden i meg gjennom parliamentary studies 
og internship ved The Scottish Parliament. Den 
doble graden gjorde at jeg kunne ta et bredt og 
variert utvalg av fag, samtidig som jeg kunne 
fordype meg i ekstremt spesifikke områder. For 
eksempel avhandlingen min om Thomas Jef-
fersons forhold til nordafrikanske berberpira-
ter rundt århundreskiftet 1700-1800.

Hva skal du bli når du blir voksen?
Jeg har arrangert whiskysmakinger ved siden 
av jobb etter at jeg flyttet hjem fra Skottland. 
Det er derfor nærliggende for meg å se en 
fremtid innenfor denne bransjen, enten det 
måtte være i Skottland eller i Norge.

Hva er den beste erfaringen du har med 
deg fra studiene i Skottland?
Nærheten til verdens aller beste whisky. 
Neida, det beste ved å studere i Skottland, 
og da særlig Edinburgh, er at man lever midt 
i historiens mekka. Hvor enn du snur deg i 
Edinburgh ser du historie, og spor etter stor-
heter som har studert der.

Og hva er de verste?
At landet og byen var så spennende at det til 
tider var vanskelig å prioritere mellom dan-
nelse og utdannelse, whisky og kultur versus 
bibliotek og forelesning. 

Hva blir det viktigste politiske målet for 
ANSA i din presidentperiode?
Det blir å fortsette det gode arbeidet slik at vi 
kan komme stadig nærmere en økonomisk 
likestilling mellom ute- og hjemmestuden-
tene. Det kan ikke være slik at gjeldsbyrden er 
så mye høyere for oss som velger utlandet. Vi 
må sørge for å være godt synlig og ta alle våre 
sjanser til gjennomslag. 

Hva gleder du deg mest til i året 
som kommer?
Jeg gleder meg aller mest til å treffe alle de 
fantastiske medlemmene våre og jobbe knall-
hardt for å gjøre deres studiehverdag enda litt 
bedre. Jeg ser også frem til å samarbeide med 
det nyvalgte hovedstyret.

Hvis du fikk ti millioner kroner, hva 
ville du brukt dem på?
Jeg hadde kjøpt hus og bil, samt brukt 
tre millioner på å sikre at ANSAnytt 
overlever i papirformat. Og så klart en 
Balvenie 50 year old Scotch Whisky.

Hvem var din barndomshelt?
Napoleon, blant annet fordi han inn-
førte systemet med odde husnumre på 
den ene siden av gaten og partall på den 
andre. For en mann!

Har du et skjult talent?
Ganske god til å spille ukulele …

Hvem fortjener ekstra ros for sitt 
arbeid?
Sjømannskirken!

Hvem må skjerpe seg?
Norske sykehus som diskriminerer mot 
utenlandsstudenter i ansettelsespro-
sessen.

Hva gjør du når du skeier ut?
Spiser kebab og binge watch’er Ameri-
can Pickers.

Hvilke tre personer ville du invitert 
på middag?
Sir Alex Ferguson, David Stewart MBE 
og George H. W. Bush.

Hvor er du om ti år?
På et slott i Skottland og drikker whisky 
(i anledning ANSAs 70-årsjubileum!).

Dersom Norge var et diktatur, hvem 
ville du helst at skulle styrt?
Kjetil Rekdal.

Hvilken sak ville du gått i demon-
strasjonstog for?
Bedre støtteordninger for studenter i 
utlandet.

10 KJAPPE
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POLITIKK

GLOBAL 
KOMPETANSE
Vi på hovedkvarteret til 
ANSA i Oslo jobber 
politisk for å fremme 
interessene dine – og 
våre nesten ti tusen 
andre medlemmer i 
utlandet – overfor 
norske myndigheter. 
Hvilke saker arbeider vi 
med opp mot 
statsbudsjettet – og 
hvordan går vi frem?

POLITIKK

USA, Kina, Sør-Afrika og Singapore er alle 
langt unna, men samtidig så nært. Verden blir 
stadig mindre, og med det blir kompetanse mer 
mobil og internasjonal. Det er en essensiell del 
av den globaliserte verden at kunnskap og kom-
petanse kan forflyttes på tvers av landegrenser 
uten å bli diskriminert fordi den er annerledes 
og skummel. Det vil tilføre verdifulle perspek-
tiver og videreutvikle aktuelle fagfelt i det lan-
det man kommer til. 

Vi er inne i en tid hvor Norge skal igjennom en 
omstillingsfase og vi må takle en drastisk end-
ring i det økonomiske klima. Med nye utfor-
dringer i arbeidsmarkedet er det viktigere enn 
noen gang med et internasjonalt perspektiv 
som kan hjelpe til å ta Norge videre. Kunnskap 
har ingen nasjonalitet, og det må vi huske nå 
mer enn noen gang før.

I likhet med alle dere andre i ANSA har jeg selv 
studert ved Norges største og mest varierte 
lærested, nemlig utlandet. Det har gitt meg ver-

difulle erfaringer og et perspektiv på Norge 
som kun internasjonal erfaring kan gi. De som 
velger å ta sin medisinutdanning i Polen må 
selvfølgelig kunne benytte sin kompetanse når 
de vender hjem. Det er uholdbart at land som 
Norge ikke kan finne en god løsning for å god-
kjenne denne kompetansen. Når vi attpåtil 
investerer i et utdanningssystem som gir folk 
anledning til å studere over hele verden og til-
egne seg verdifulle kulturell erfaring sammen 
med en førsteklasses utdannelse så er vi nødt til 
å dra nytte av dette når de kommer tilbake.

På Arendalsuka, som er en politisk festival, del-
tok jeg i et panel der vi diskuterte et felles nor-
disk arbeidsmarked. Der drøftet vi flere aktuelle 
problemstillinger som unge i dag møter hvis 
de ønsker å studere, eller arbeide utenfor sitt 
hjemland. Vi diskuterte også at det til tider kan 
være utfordrende å vende hjem etter at man har 
studert eller jobbet i utlandet. På Studentnach-
spiel som vi arrangerte sammen med Norsk 
Studentorganisasjon fikk jeg også muligheten 

til å høre hva norske politikere mener om utfor-
dringene som mange norske studenter møter 
når de krysser grenser og hvordan vi kan arbeide 
for å bygge ned disse.

Min konklusjon er at vi må jobbe enda hardere 
med å endre holdningen om at forskjeller og 
ulikheter er negativt og skummelt. Ja, utdan-
ningen fra Polen eller USA er sikkert ikke helt lik 
den du får i Norge, men det betyr ikke at den er 
noe dårligere! Den er ikke nødvendigvis bedre 
heller, men den er annerledes og det i seg selv er 
verdifullt. For å videreutvikle bransjer og nærin-
ger i Norge trenger vi mennesker som har turt å 
reise ut for å skaffe et nytt perspektiv og tilegnet 
seg ferdigheter vi ikke har her hjemme.

T E K S T :  O L E  K R I S T I A N  B R A T S E T

F O T O :  M A R E N  H A L D  B J Ø R G U M

Følg det politiske arbeidet til ANSA 
på Twitter @ANSA_sentralt !
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HOVEDSTYRET 2016-2017
De nye hovedstyrerepresentantene har studert i de fleste verdensdeler og 

har en bred faglig bakgrunn. Nå er de klare for å jobbe for deg.

ANDERS GRANMO
NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENT

Studerer hva og hvor: 
Jeg har tatt både en Honours og en mastergrad i 
internasjonale studier ved Stellenbosch University i 
Sør-Afrika. For øyeblikket er jeg inne i mitt andre år 
som doktorgradsstudent i statsvitenskap ved samme 
universitet.
Ansvarsland/-utvalg: 
Australia, New Zealand, Sør-Afrika og ScanArt
Hemmelig studiedrøm:
Det vil alltid være flere steder man vil se, oppleve 
og bo. Sør-Afrika hadde jeg imidlertid hørt lite om, 
men jeg fant fort ut at det er et land jeg liker på vel-
dig mange forskjellige måter - og jeg ville ikke byttet 
ut opplevelsene jeg har hatt her nede. Når det gjelder 
studieretning tror jeg at jeg gjorde det rette valget, 
men noen ganger skulle jeg ønske jeg hadde gått i en 
mer praktisk retning hvor man gjør mer «med hen-
dene» (og med en sterkere jobbsikkerhet), som for 
eksempel en ingeniørutdanning.

TOMAS ENGEBRETSEN
NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENT

Studerer hva og hvor: 
Jeg har fullført tre år av en femårig mastergrad i inge-
niørfysikk ved INSA i Toulouse, Frankrike. 
Ansvarsland/-utvalg: 
Frankrike, Spania, Italia og ANSA Realfag
Hemmelig studiedrøm:
Jeg ville studert matematikk, og blitt så flink i det at 
jeg kunne regnet ut svaret på alt i hele verden og sett 
inn i fremtiden. Jeg ville studert et sted hvor byråkra-
tiet er litt mer effektivt enn i Frankrike, så jeg kunne 
brukt tiden min på morsommere ting enn å gi folk 
informasjon som de allerede har. Har aldri hørt noen 
klage over å ha bodd på Antarktis, så det må jo være 
et helt fantastisk sted. De har ikke noe ANSA-land 
heller, så det må vi gjøre noe med.

PETER NETLAND
TIDLIGERE UTENLANDSSTUDENT

Studerte hva og hvor:
Jeg har studert for å bli tannlege i Tyskland, 
München.
Ansvarsland/-utvalg: 
Polen, Slovakia, Tsjekkia, ANSA Medisin og AMG 
(Akuttmedisinsk gruppe)
Hemmelig studiedrøm:
Da ville jeg studert norrøn mytologi på Island. Jeg 
har alltid hatt en interesse for norrøn og keltisk 
mytologi og det ville vært noe helt annet enn tannle-
gestudier. Hvis man skal studere norrøn mytologi må 
det være helt knall å gjøre det på Island. I tillegg er 
islandsk et veldig spennende språk. 
Hvorvidt dette ville ha hjulpet meg som tannlege kan 
diskuteres. Men det ville vært en flott erfaring, som 
utenlandsstudier skal være. 

Fra venstre: Hannah Monsrud Sandvik, Hanna Flood, Kamilla Risanger, Ole Kristian Bratset, Karl Petter Rygh, Tomas Engebretsen, Thea Holland og Hedda Gudim. 
Fraværende: Anders Granmo og Peter Netland.
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Hovedstyret er ANSAs øverste organ mellom hver generalforsamling og leder organisa-
sjonen på bakgrunn av de rammene som blir bestemt på generalforsamlingen. Hoved-
styret møtes seks ganger i året, men har også tett kontakt mellom møtene. Alle i 
hovedstyret har i tillegg sine land og utvalg de følger opp. Sakspapirene til hovedsty-
remøtene er offentlig tilgjengelig, slik at du som ANSA-medlem kan følge med på hva 
hovedstyret jobber med.

Hovedstyret blir valgt på generalforsamlingen. I tillegg til presidenten, som er styrele-
der, består hovedstyret av seks nåværende utenlandsstudenter, to tidligere utenlands-
studenter og en representant for de ansatte ved ANSAs sekretariat i Oslo.

HANNAH MONSRUD SANDVIK
ANSATTES REPRESENTANT

Studerte hva og hvor: 
Utveksling vgs til Canada
Filosofi i Norge, Russland, Tyskland, USA, Tsjekkia og 
Frankrike.
Ansvarsland/-utvalg:
Benelux, Tyskland, Danmark og ANSA Fysioterapi
Hemmelig studiedrøm:
Som ansatt på Infosenteret kommer man over kjem-
pemange spennende studieprogrammer og får lyst 
til å gjøre alt! Jeg kunne godt tenke meg å studere i 
Japan og lære språket. Filosofi er et fag jeg ikke ville 
nølt med å velge igjen, men andre fagfelt jeg er inter-
essert i er litteratur og informatikk.  

KAMILLA RISANGER
NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENT

Studerer hva og hvor: 
Jeg fulgte barndomsdrømmen og flyttet til London for 
å studere arkitektur. Selv om studiet var interessant, 
byttet jeg til økonomi etter ett år. Jeg var imidlertid 
ikke ferdig med verdens beste by, og ble boende. Nå 
har jeg på mitt siste år av bachelorgraden.
Ansvarsland/-utvalg: 
Kroatia, Irland, Latvia og ANSA Økonomi.
Hemmelig studiedrøm:
Da jeg var 18 år var det spennende nok å skulle flytte 
alene til London. Nå som jeg vet at man alltid har 
ANSA i ryggen, ville jeg nok vært tøffere og valgt noe 
mer eksotisk. Det kunne vært et land hvor engelsk 
ikke er hovedspråket, en grad med utveksling eller 
kanskje BRIKS+. Økonomi er fortsatt midt i blinken, 
så det er vanskelig å se for seg noe annet, men kan-
skje produktdesign eller systemutvikling?

HANNA FLOOD
NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENT

Studerer hva og hvor: 
Jeg tar en BSc med Honours i Theoretical Physics 
ved Queen Mary University of London.
Ansvarsland/-utvalg: 
Sveits, Østerrike, Sverige og ANSA Veterinær
Hemmelig studiedrøm:
Hvis jeg skulle valgt på nytt hadde jeg igjen valgt 
fysikk, men det skulle jeg gjerne ha studert i Seoul. 
Jeg er veldig glad i Europa, men det hadde vært gøy 
å komme seg ut og bo i en helt annen del av ver-
den, forbedre koreanskkunnskapen og spise kimchi 
hver dag!

HEDDA GUDIM
NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENT

Studerer hva og hvor: 
B.A Hons i International Development ved McGill Uni-
versity i Montreal. Jeg har tidligere vært på utveksling 
ved Sciences Po Paris, Frankrike, og vært på utveks-
ling på videregående (vg2) til New Hampshire/Ver-
mont i USA. 
Ansvarsland/-utvalg: 
USA, Canada, RAV (Resten av verden) og ANSA Sam-
funn.
Hemmelig studiedrøm:
Hvis jeg skulle studert på nytt, skulle jeg valgt både 
mer tradisjonelt og utradisjonelt på én gang. Vil ha 
mer statsvitenskap, men vil ut av vesten. Hører Sør-
Afrika kaller ...

KARL PETTER RYGH
NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENT

Studerer hva og hvor: 
Jeg studerer en BA Hons i Social Policy & Administra-
tion ved Hong Kong Polytechnic University. Er på mitt 
andre av fire år. 
Ansvarsland/-utvalg: 
Kina, Japan, Sør-Korea og ANSA Concerts.
Hemmelig studiedrøm:
Jeg har alltid vært utrolig glad i å skape og forme nye 
ting og min opprinnelige plan var en delt bachelor i 
arkitektur og ingeniør i Sør-Tyskland. Da jeg var 15 
lærte jeg meg å tegne i CAD (program for teknisk teg-
ning, red. anm.) og synes det er utrolig gøy (This is the 
secret weapon of @hongkongkarl). I nyere tid har jeg 
også jobbet litt sporadisk med å tegne messestand-
konsepter for Madshus, Helly Hansen og Rottefella, 
og kunne godt tenkt meg å jobbe videre med CAD i 
arbeidslivet. Men først må jeg lære meg å regne. 

THEA HOLLAND
TIDLIGERE UTENLANDSSTUDENT

Studerte hva og hvor: 
Jeg har tatt en bachelor (Honours) i psykologi ved 
Dublin Business School i Irland. 
Ansvarsland/-utvalg: 
Singapore, UK, Ungarn og SHS (Students Help Stu-
dents)
Hemmelig studiedrøm:
Hvis jeg skulle studert på nytt ville jeg nok kanskje 
valgt psykologi igjen, eller noe annet samfunnsfag-
lig, men jeg ville nok vært veldig mye mer vågal på 
studiested. Med mer vågal mener jeg for eksempel 
at jeg ville ha dratt til Sør-Korea eller Japan fordi jeg 
vet hvor mye lettere det egentlig er å dra ut nå, og det 
virker fanatisk å få oppleve en helt annen verdensdel 
som student. Som student får man et mye bedre inn-
blikk og en bedre integrering i kulturen man drar til, 
noe man aldri vil få muligheten til å oppleve igjen. 

OLE KRISTIAN BRATSET 
PRESIDENT

Studerte hva og hvor: 
Master i historie og politikk fra University of Edin-
burgh i Skottland.
Ansvarsland/-utvalg: 
Alle. 
Hemmelig studiedrøm:
Jeg ville studert internasjonal juss i kombinasjon 
med et språk, enten i Kina eller i Tysland. Begge 
disse landene virker utrolig spennende på hver sin 
måte, og det er land som Norge har, og kommer til 
å ha, mye med å gjøre i fremtiden. Juss er en veldig 
anvendelig utdanning. I et jobbmarked i stadig end-
ring tror jeg en slik utdannelse vil gjøre deg attraktiv 
og tilpassingsdyktig. Jeg ville unngått engelskspråk-
lige land fordi jeg ønsker mer språklig kompetanse, 
og Kina appellerer særlig på grunn av historien og 
kulturen.
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POLITIKK

VERDENSKLASSE  
UTENFOR REKKEVIDDE?
Produktivitetskommisjonen skriver at «Vi har 
ingen universiteter i verdensklasse». Da må 
nordmenn, ikke overraskende, til utlandet for å 
oppsøke de aller fremste universitetene. Vi har 
mange studenter i Norge som er flinke nok til å 
komme inn på verdens beste universiteter, og 
vi vet at de fleste som studerer i utlandet ven-
der hjem. Derfor må vi sørge for at Norge kan 
dra nytte av denne kompetansen gjennom å 
subsidiere skolepengestøtten slik at universi-
teter i verdensklasse er innenfor rekkevidde for 
alle, uansett økonomisk bakgrunn. På sikt vil 
dette ha en stor nytteverdi for det norske sam-
funnet. 

Tilleggsstipendet fra Lånekassen ligger i dag 
på 68 216 kroner og gis når et utenlandsk lære-
sted av topp kvalitet koster mer enn 126 160 
kroner. Selv med totalen på nesten 200 000 kro-
ner i både lån og stipend er man langt unna 
å kunne dekke kostnadene ved verdens beste 
universiteter. Derfor mener vi at det er på tide å 
øke tilleggsstipendet med 100 000 kroner for å 
sikre at alle nordmenn, uavhengig av foreldres 
inntekt, kan få utdanning i verdensklasse.

Om du i dag er flink nok til å komme inn på 
et universitet i verdenstoppen, for eksem-
pel Harvard, så vil du selv med tilleggsstipend 
måtte dekke opp til flere hundre tusen kroner 
av egen lomme. Dette er det svært få som har 
muligheten til, og vi ender ta opp med et sys-
tem hvor kun barn av rike foreldre får tilgang 
til eliteutdannelse. Dette er ikke slik det skal 
være i Norge i 2016. Samfunnet vårt er bygget 
på prinsippet om like muligheter for alle, og 
dette burde også gjelde tilgangen til den beste 
utdannelsen. Det snakkes stadig om at vi må 
skape et nytt Norge etter oljen, og for å klare 
dette trenger vi internasjonal kompetanse i 
verdensklasse som kan se Norge med et annet 

perspektiv. I et Norge i omstilling og en verden 
som blir mindre må kompetansen ha et inter-
nasjonal snitt som kan bidra til å skape nye ver-
dier i Norge. 

Senter for internasjonalisering av utdanning 
(SIU) har fastslått at Lånekassens støtteordnin-
ger for utenlandsstudier er statens mest omfat-
tende tiltak for internasjonal studentmobili-
tet. Vi kan også se av Lånekassens statistikk at 
antallet norske studenter som mottar tilleggs-
stipend har tredoblet seg på seks år. Dette viser 
at økonomiske insentiver fungerer, tilleggssti-
pendet har fått flere nordmenn på verdensle-
dende institusjoner. 

Allikevel ser vi at svært mange som studerer 
ved disse verdensledende institusjonene på 
SIUs toppliste får hjelp hjemmefra for å kunne 
dekke skolepengene. Dette er bekymringsfullt 
og kan tyde på at talentfull ungdom som ikke 
kommer fra bemidlede familier går glipp av 
muligheten til å studere ved de fremste 
universitetene. 

Det er også slik at det koster den norske stat 
betydelig mindre at våre studenter reiser ut for 
å studere. Selv ved å øke tilleggsstipendet vil en 
utenlandsstudent være en langt lavere kostnad. 
Beregninger Lånekassen har utført for ANSA 
viser at det vil koste rundt 90 millioner kro-
ner å øke tilleggsstipendet med 100 000 kroner. 
Hvor mye Norge taper på å gå glipp av kompe-
tanse i verdensklasse er et ganske annet regne-
stykke.  

T E K S T :  O L E  K R I S T I A N  B R A T S E T

FOTO: JANNIS TOBIAS WERNER, HXDBZXY, JORGE SALCEDO
Les mer om det politiske arbeidet til ANSA 
på ANSA.no/politikk

!
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ANSA ALUMNI  
–VELKOMMEN HJEM!

ANSA Alumni er nettverket for alle som har studert i utlandet. Vi vil veldig 
gjerne ha deg med på laget!

Medlemmer inviteres jevnlig til våre sosiale og faglige arrangementer – 
vi arrangerer blant annet bedriftsbesøk, foredrag, afterwork, julebord og 
sommerfest.

Medlemskap i ANSA Alumni er åpent for alle som har tatt hele 
eller deler av graden i utlandet.

Medlemskapet er helt gratis.

Les mer og meld deg inn på www.ansa.no/alumniSnart ferdig med utenlandsstudiene 
og på vei tilbake til Norge? 

Gjennom ANSA Alumni får du raskt kontakt med andre som deler 
mange av de samme opplevelsene fra tiden som utenlandsstudent. 
Som tidligere utenlandsstudenter har vi også møtt mange av de 
samme utfordringene på veien inn i det norske arbeidsmarkedet.  I 
ANSA Alumni er det derfor gode muligheter for å dele erfaringer og 
diskutere fag og karrieremuligheter i det norske markedet når du 
kommer hjem.

FORSIKRING

NETTVERK

Studerer du økonomisk-
administrative fag i utlandet?

Da kan du også få gratis 
medlemskap i Econa!

Les mer om medlemsfordeler 
og dobbeltmedlemskap 

på www.econa.no

Vi tilbyr gratis retting 
av CV og søknadsbrev.

Du møter oss på karrieredager 
i Paris, London og Oslo!
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ANSA I MEDIA

! Husk å følge ANSA på sosiale medier! @ansa_sentralt
Merk innleggene dine med #ansa60 og #ansa16
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naturvitenskapelige fag i utlandet!
Vi håper at dere kjære medlemmer benytter 
dere av fagutvalget slik at vi sammen kan jobbe 
med saker vi mener er absolutt nødvendige. 
Glem ikke Newtons tredje lov; kraft er lik mot-
kraft. Det gir resultater!

Med vennlig hilsen oss i ANSA Realfag

Husk å følge ANSA på sosiale medier! @ansa_sentralt
Merk innleggene dine med #ansa60 og #ansa16

POLITIKKPOLITIKK

TYNGDEKRAFT FOR 
REALFAGSTUDENTER

Ettersom vi så ANSA Økonomis nyopprettede fagutvalg 
florere, har vi addert sammen en delegasjon av fire ANSA-

sjeler som ønsker å legge seg på samme bølgelengde. Endelig 
har vi fått summert sammen ANSA Realfag!

T E K S T :  K J E T I L  L A U P S A  S T E I N E  F O T O :  S H U T T E R S T O C K

ANSA Realfag vil ha hovedfokus på å pro-
motere og fremme norske studenter som tar 
utdanning innenfor alle disipliner innen real-
fagrelaterte studier i utlandet. Det opple-
ves, dessverre, av og til i norsk næringsliv at 
arbeidsgivere ikke verdsetter nok at kandidater 
har reist utenfor norske landegrenser for å ta 
utdanning. Dette vil vi gjøre noe med.

Utenlandske universiteter og skoler 
besitter kompetanse, kunnskap og erfaring 
man ikke ville oppnådd eller formidlet ved 
norske institusjoner. Vi anser dette som svært 
viktig å opprettholde. Vi er unike med det 
faktum at vi bringer verdifulle egenskaper i vår 
koffert tilbake til moderlandet. Vi ønsker i til-
legg å fremme oss selv, med vår bakgrunn, som 

enda mer attraktive kandidater for utenlandske 
arbeidsgivere og bedrifter.

ANSA Realfag skal være et felles samlepunkt og 
forum for realfagstudenter og vi har som mål å 
få organisert sosiale og faglige arrangementer 
i framtiden. Det hadde for eksempel vært utro-
lig kult å få organisert vår helt egen årlige kar-
rieredag, holde online bedriftspresentasjoner 
som blir tilgjengelig for alle studieland, sette 
opp interaktive webinar og kanskje holde en 
sosial sammenkomst inklusivt et årsmøte for 
utvalget.

Vi ønsker også å forbedre informasjonen om 
realfagsstudier i utlandet, og derfor vil vi 
gjerne høre fra deg som studerer tekniske og 

Les om styret vårt og arrangementer: 
ANSA.no/ansa-realfag 

Lik oss på Facebook: 
@ANSARealfag

Kontakt ANSA Realfag: 
realfag@ansa.no
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KARRIERE
I ANSA-TRADISJON INVITERER VI IGJEN TIL KARRIEREDAG I OSLO I FORBINDELSE MED JULEFERIEN – 20. DESEMBER! 

KARRIEREDAGEN ER SPESIALTILPASSET DEG SOM ER UTENLANDSSTUDENT. BEDRIFTENE DU MØTER HER HAR 
KOMMET NETTOPP FORDI DE SER HVILKEN RESSURS DIN INTERNASJONALE ERFARING OG KOMPETANSE ER FOR 

DEM. HUSK AT DU IKKE TRENGER Å VÆRE FERDIG MED STUDIENE FOR Å SNUSE LITT PÅ ARBEIDSMARKEDET – 
TVERT OM! DE ALLER FLESTE TILBYR PRAKTIKANTPLASSER OG SOMMERJOBBER – PERFEKT FOR DEG SOM ER 

UTENLANDSSTUDENT.  
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HVORDAN BLI OPPDAGET PÅ LINKEDIN

POLITIKKKARRIERE

Komplett profil 

En fullstendig profil er alfa og omega på Linke-
dIn. Dette fordi en god profil gjør det enklere 
for andre å finne deg gjennom søk på nøkkel-
ord, og lettere for deg å få napp når du kontak-
ter andre. På selve tittelen er det viktig å tenke 
gjennom hva du ønsker å profilere deg som, og 
finne en relevant beskrivelse eller tittel. Ha en 
søkbar tittel, hvor du får frem dine unike styr-
ker og hva du kan bidra med. Deretter er det 
lurt å ha en så kort og konsis oppsummering, 
summary, som mulig, hvor du beskriver nøk-
kelkvalifikasjonene dine og bruker ord som du 
ønsker å bli assosiert med - hvem er du og hva 
kan du? I tillegg til en komplett CV, er det lurt 
å skaffe seg anbefalinger, såkalte endorsements, 
fra tidligere arbeidsgivere. Har du en lærer som 
har vært viktig for din akademiske karriere, så 
spør han/hun også om en anbefaling. Har du 
deltatt i frivilling arbeid, ta det med. Mange 
arbeidsgivere ser etter kandidater med engasje-
ment utenfor studiet. Gjerne inkluder presen-
tasjoner, filmer eller annet arbeid. Og husk et 
godt og seriøst bilde - selfies  eller useriøse bil-
der egner seg ikke for Linkedin. 

Utvid nettverket med 
LinkedIn

Det er ikke om å gjøre å få et så stort nettverk 
som mulig, men et så relevant nettverk som 
mulig. Start med å legg til personlige kontakter 
som venner og bekjente, samt studiekamera-
ter, nåværende og tidligere kolleger. Etter hvert 
kan du invitere andre forretningskontakter, 
som du har vært i møte med eller snakket med. 
En fin måte å invitere folk på, er å skrive en per-
sonlig hilsen istedenfor den standard invita-
sjonen som Linkedin har laget, «I’d like to add 
you to my professional network». Det gjør det 
lettere for kontakten din å huske deg og gjør at 
det er større sjanse for at de aksepterer invita-
sjonen din.    

Bygg en merkevare – rundt 
deg selv! 

Skap din egen digitale personlige merkevare og 
forbedre jobbmulighetene dine. Dette handler 
om mer enn en bare CVen din. Det handler om 
å være aktiv på en måte som viser hvem du er – 

De aller fleste bedrifter og rekruttere bruker LinkedIn for å finne frem til de 
beste kandidatene. Når man googler noen, er det Linkedin profilen din som er 

noe av det første som dukker opp. Dermed blir LinkedIn kanskje ditt første 
«møte» med en ny arbeidsgiver. Halvutfylte profiler gir ikke noe godt 

førsteinntrykk, så her er det verdt å investere litt tid! 

T E K S T :  A N N E T T E  S K R A M  H A N S E N , 
M A R K E D S K O N S U L E N T  O G  K E Y  A C C O U N T  M A N A G E R  I  A N S A

bak CVen. Følg bedrifter som du synes er aktu-
elle, og som kan være potensielle arbeidsgivere 
for deg. Stadig flere åpne stillinger blir nå kun 
lyst ut gjennom LinkedIn og sosiale medier. 
Del gjerne spennende artikler og bidra i rele-
vante diskusjonsgrupper. På denne måten 
bygger du relasjoner som kan være alfa og 
omega i en ansettelsesprosess. Etter hvert vil 
du også finne ut at LinkedIn fungerer fint som 
en døråpner til potensielle kunder og sam-
arbeidspartnere, og kan være et nyttig sted å 
være også videre i karrieren din.   

......Psst: Ting endrer seg veldig fort på de 
sosiale plattformene. Finn gode kilder til 
kunnskap, lær av de beste og hold deg oppda-
tert!  
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FORBERED DEG TIL 
KARRIEREDAGEN  
2016

FOREDRAGS- 
HOLDERE
Stefan Hyttfors

Stefan Hyttfors er en av Nordens mest etter-
spurte foredragsholdere. Han er opptatt av 
trender, fremtid, analyser av omverdenen, inn-
ovasjon og endring. Stefan er provoserende 
og inspirerende med en humoristisk og ener-
gisk stil. Han har bakgrunn som fotograf, jour-
nalist, PR-konsulent og entreprenør. I tillegg 
er han grunnlegger av det digitale PR-firmaet 
Wenderfalck som har vunnet en rekke priser for 
kreativitet og kundetilfredshet.

Bjørn K. Haugland

Bjørn K. Haugland skal røpe hvilke nye trender 
som vil endre næringslivet fundamentalt. Han 
er konserndirektør for bærekraftig utvikling i 
DNV GL. Her har han hatt ledende stillinger i 
alle forretningsområdene og har i dag et globalt 
ansvar for selskapets bærekraft-agenda. Bjørn 
er styremedlem i StormGeo, NORNER, Germa-
nischer Lloyd SE og Forum for Miljøteknologi. 
Han er en av initiativtakerne og styremedlem 
i SUSTAINIA, en global plattform for å løfte 
frem nye bærekraftige løsninger og teknolo-
gier. Bjørn har bodd og arbeidet i Asia i mange 
år (Korea og Kina), og er utdannet sivilingeniør 
innen marin teknologi fra NTNU (1990).

FORBEREDELSESDAG 
TIL KARRIEREDAGEN

Hodejeger Trond Boe-Tangen vil råde deg 
om jobbsøkerprosessen, og hvordan du kan 
skille deg ut på det tøffe arbeidsmarkedet i dag. 
Han har tidligere vært partner i rådgivingssel-
skapet Tennebø og Partners og har lang erfa-
ring innenfor rekruttering og håndtering 
av omstillingsprosesser både for ansatte og 
bedrifter.   

Econa kommer for å hjelpe deg med å gjøre 
CVen din klar til karrieredagen. De vil dele sine 
viktigste råd for at nettopp din CV skal skille 
seg ut i bunken.  I tillegg kommer en LinkedIn-
spesialist som vil hjelpe deg med å lage en «kil-
ler» profil så du vil gjøre deg bemerket også 
etter karrieredagen.
 
Dette vil du ikke gå glipp av! 

Mandag 19. desember kl. 11-14 gir 
vi deg muligheten til å forberede 
deg best mulig til karrieredagen. 
Her vil du få spesifikke tips du 
kan bruke på karrieredagen i møte 
med bedriftene.

Møt, snakk med og gi CVen din til
• Norsk Tipping
• The Boston Consulting Group
• Oslo Kommune
• Tine SA
• Deloitte
• EF Education First
• PwC
• Accenture
• Capgemini Consulting
• Trainee Innlandet
• AFAG
• Orkla
• Econa

+++ 
Følg med på ANSA.no/karrieredag for flere bedrifter!
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KARRIEREDAGER RUNDT OM I 
ANSA-VERDEN Tema: «Jobb i USA etter studiene» 

Møt og lær av en amerikansk CV-ekspert og 
representanter fra US Immigration som fortel-
ler om visumregler. 

Karrieredagen er i samarbeid med konsula-
tet i Minneapolis og er åpen for alle norske stu-
denter, men overnatting vil kun bli dekket for 
ANSA medlemmer. 

KARRIEREDAG I USA, MINNEAPOLIS,
20. OKTOBER

Karrieredagen er en fantastisk mulighet til å få 
kunnskap om hva bedrifter vektlegger i anset-
telsesprosesser og informasjon om spennende 
interships og graduate-stillinger.

Den 5. november blir det bedriftspresentasjo-
ner og andre spennende foredrag. Etter fore-
dragene setter bedriftene opp stands - en gyllen 
mulighet for litt mingling! På kvelden arrange-
res en finere middag. 

Karriereforumet er åpent for alle og vil være 
relevant uansett om du er førsteårsstudent eller 
på masternivå. 

Påmelding skjer via ANSAs nettsider, www.
ansa.no/karriereforum-paris, og informa-
sjon vil bli gitt kontinuerlig på 
FB-arrangementet @Karriereforum Paris 2016.

KARRIEREDAG I LONDON 12. NOVEMBER

Dagen starter med foredrag og presentasjoner 
av forskjellige bedrifter, mange av dem opere-
rer både i Norge og i UK. Etterhvert vil det bli 
mulighet for både studentene og bedriftene å 
bli bedre kjent ved et stand-område, før kvelden 
rundes av med mingling på et hyggelig sted i 
London sentrum.

Alle ANSA-medlemmer er velkomne til å delta, 
uavhengig av studieretning, år, eller om de har 
verv. Påmelding skjer via påmeldingsskjema 
som legges ut av ANSA UK ca. to mnd før 
arrangementet.

KARRIEREFORUM I PARIS 5.-6. NOVEMBER

20.
OKT.

 5.
NOV.

 12.
NOV.

Har du ikke mulighet til å delta på karrieredagen i 
Oslo? Eller vil du kanskje doble karrieresjansene dine? 
Flere ANSA-land arrangerer sine egne karrieredager - 
og det med stor suksess! 
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FORBEREDELSE TIL 
JOBBSØKING

UNDERVEIS  
I STUDIENE

1 – 2 – 3 – KARRIERE! 
Vi har samlet de beste karrieretipsene - uansett hvilket felt du 

befinner deg i - for en pangstart på karrieren.

T E K S T :  A N S A  F O T O :  L O L O S T O C K / S H U T T E R S T O C K . C O M

Begynn å utforsk jobbmulighetene dine 
allerede underveis i studietiden. Delta på 
karrieredager, snakk med arbeidsgivere og 
bransjeforeninger og skaff deg mer informa-
sjon om hvilke muligheter som finnes. Abon-
ner på nyhetsbrev fra interessante arbeidsgi-
vere og bransjeforeninger og følg dem i sosiale 
medier. 

Vær engasjert i utenomfaglige aktiviteter! 
Enten det er veldedighetsarbeid eller verv i for-
eninger (som et verv i ANSA!), så kan det være 
både givende og nettopp det som skiller deg fra 
andre søkere. 

Skaff deg så mye arbeidserfaring som 
mulig. Det kan være kjipt å jobbe i hver ferie, 
men det er lurt med tanke på senere jobbsø-
king. 

Sist men ikke minst - skaff deg dokumen-
tasjon på alt du gjør: jobb, hospitering, fors-
kning og frivillig arbeid. Det blir ofte etter-
spurt i eventuelle ansettelsesprosesser, og er 
mye lettere å samle inn med en gang enn flere 
år etterpå.

Tenk gjennom hva som er viktig for deg i 
en jobb: er det arbeidsoppgavene, mulighet 
for videre utvikling, lønn, arbeidssted, 
fleksibilitet? 

Prøv å bli kjent med bedriftene du synes 
virker interessante. Bruk gjerne LinkedIn 
til å se hvem som jobber der. Karrieremesser, 
som ANSA Karrieredag 20. desember, er også 
et godt utgangspunkt for å bli kjent med ulike 
bedrifter.

KARRIERE
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        KARRIERE

CV OG SØKNAD
Det er viktig at du klarer å formidle mot-
ivasjonen din for stillingen når du søker 
en jobb. At denne jobben er et steg oppover 
på din karrierestige er ikke noe du bør legge 
mest vekt på. Husk at bedriften som anset-
ter deg har en jobb de trenger å få utført. De 
ansetter ikke deg kun for å hjelpe deg videre 
opp og frem. 

Jobb med søknaden din – skreddersy den 
for hvert enkelt jobbsøk. Det holder ikke 
å bare endre dato og navn på arbeidssted. En 
god karriereutvikling krever at du er i stand 
til å sette ord på hva du kan bidra med. For 
at arbeidsgiver skal forstå hva du innehar av 
kompetanse, er det ofte nødvendig å «over-
sette» spesifikke faguttrykk, emnekoder eller 
akademiske ord.  

Informer referansene dine om at de kan 
bli kontaktet og hvem de kan bli kontak-
tet av. Og ikke minst, ha gode referanser. 

Bruk nettverket ditt, også det sosiale. Kun 
60 prosent av ledige stillinger finnes på det 
åpne markedet – resten går via sosiale medier 
og bekjentskapskretsen din. 

Kun 60 prosent av ledige 
stillinger finnes på det åpne 
markedet – resten går via 
sosiale medier og bekjent-
skapskretsen din. 

JOBBINTERVJUET
Forbered deg godt, sparr med de du har 
rundt deg for intervjutrening. Sjekk bedrif-
tens hjemmesider nøye – det er stor sjanse for 
at du vil få konkrete spørsmål om bedriftens 
målsetninger eller en caseoppgave knyttet til 
bedriftens virke eller ditt eventuelle stillings-
område. Oppdater deg også på nyheter og 
relevant bransjestoff. 

Husk at jobbsøkerprosessen er en egen 
sjanger, som det tar tid å lære seg. Vær tål-
modig, skaff deg erfaring og så vil det ordne 
seg til slutt! Det er ikke sikkert du finner 
«drømmejobben» på første forsøk, men du 
er på vei!  

Ps:
Prøv å tenke langsiktig og se hva bedriften kan tilby deg utover 

de to første årene. Ikke la deg styre kun av begynnerlønn. Det fin-
nes mange ting som kan gjøre at totalpakken er mer attraktiv 

enn et høyt begynnerlønnsnivå.
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INVESTERINGSKARRIEREN

Hva er studiebakgrunnen din?
Jeg har en bachelorgrad i fysikk fra INSA i Tou-
louse og doktorgrad i materialfysikk fra MIT 
i Boston. I tillegg har jeg jobbet to somre med 
vindenergi i Agder Energi.

Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
Traineeprogrammet går over to år. Det første 
året tilbringes på sell side hos en investerings-
bank, jeg var i UBS. Der jobbet jeg med å bygge 
selskapsmodeller, samt med å besvare fore-
spørsler fra investorer. Det andre året tilbrin-
ges ved et av Norges Bank Investment Mana-
gement sine kontorer i utlandet, jeg er nå ved 
London-kontoret. Jeg forsøker å forstå selska-
pers strategier og gjør kvantitative analyser for 
å vurdere om aksjer er attraktive investeringer 
eller ikke.

Hvordan synes du overgangen fra studieh-
verdag til arbeidslivet har vært?
Den største forskjellen var kanskje at jeg star-
tet arbeidsdagen halv syv da jeg jobbet i UBS. 
Ellers synes jeg det er ganske likt, men Norges 
Bank Investment Management er nok ikke 
veldig corporate.

Kan du fortelle litt om Norges Bank Invest-
ment Management og de andre traineene?
De fleste traineer har studert økonomi eller 
finans, men det finnes unntak. De fleste har 
studert utenfor Norge og mange har tatt 
hele graden sin ved utenlandske institusjo-
ner. Mange traineer jobber ved London-konto-
ret, men organisasjonen har også et stort kon-
tor i New York hvor flere traineer nå jobber. Om 
man skulle ønske noe mer eksotisk er kontoret i 
Singapore også et alternativ. Det jobber forres-
ten flere nordmenn her som har begynt direkte 
i fast stilling, uten å gå veien om traineepro-
grammet.  

Hva er det beste ved å jobbe for Norges 
Bank Investment Management i London?
Oljefondet eies av det norske folk og er noe 
mange nordmenn er stolte av. Det er utrolig 
spennende å være med på forvaltningen av noe 
så viktig.

Hvordan er det å bo og leve i London?
Det beste med London er fotballen. Det er så 
koselig å gå på stadion eller den lokale puben 
og nyte en pint med lunkent engelsk øl, helt 
uten kullsyre.

Hvilke tanker har du om norsk arbeidsliv 
versus internasjonalt?
En unorsk tradisjon de har i England er å gå på 
pub med kollegaer etter jobb. Lunsj derimot, 
spises gjerne alene på pulten.

Har du noen tips til hvordan norske uten-
landsstudenter kan få kontakter i det nor-
ske næringslivet?
Egentlig bare å begynne med sommerjobb og 
karrieredager tidlig. Kanskje også vurdere job-
ber som er litt utenfor det man studerer for å 
utvide nedslagsfeltet. 

Hvis du var ny utenlandsstudent dette 
høstsemesteret for første gang – hva ville 
du gjort annerledes?
Det viktigste for meg da jeg flyttet fra Norge 
til Toulouse var å lære fransk. Hvis du virkelig 
setter deg fore å lære språket sånn noenlunde 
blir alt annet mye enklere.

Hva står på agendaen etter trainee-
stillingen?
Jeg håper å fortsette som analytiker i Norges 
Bank Investment Management etter trainee-
perioden.

-Norges Bank Investment Management 
er en avdeling under Norges Bank som 
står for den operative forvaltningen 
av Statens pensjonsfond utland, også 
kjent som Oljefondet.

-The Investment Talent Programme er 
et traineeprogram og varer i to år hvor 
kandidatene får opplæring i aksjefor-
valtning, tilgang til toppledelsen og 
praktisk erfaring med kapitalforvaltning 
gjennom utplassering i en investerings-
bank i London

-Programmet er myntet på dyktige og 
internasjonalt orienterte kandidater 

A N N O N S Ø R I N N H O L D ,  N O R G E S  B A N K  I N V E S T M E N T  M A N A G E M E N T

To år i London i et av verdens største investeringsfond, det er virkeligheten for 
Stian Ueland som er trainee hos Norges Bank Investment Management. 
A N N O N S Ø R I N N H O L D  F R A  N O R G E S  B A N K  I N V E S T M E N T  M A N A G E M E N T



21

        KARRIERE

 A unique opportunity to learn and  
contribute in the international and dynamic 

setting of one of the world’s largest funds
- 2016 Trainee

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT

JOIN US IN INVESTING 
FOR THE FUTURE
We are recruiting internationally minded trainees to join our two year  
Investment Talent programme, in 2017. The application deadline is  
30 September. Visit www.nbim.no to learn more about our organisation,  
the programme and how to apply.
 
Norges Bank Investment Management manages the Government Pension Fund Global. The  
fund is invested worldwide in equities, fixed income and real estate, totalling around 7,400  
billion kroner (880 billion dollars). We are a highly skilled investment organisation operating in  
a global, highly competitive and constantly evolving market. We are more than 530 employees  
from 35 countries, with offices in Oslo, London, New York, Singapore and Shanghai.

www.nbim.no/InvestmentTalentProgramme
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NI HAO FRA KINA!
Konserntraineeprogrammet i DNB går over to år 
hvor vi får brynt oss på fem ulike jobber på kryss og 
tvers i hele konsernet. Den femte og siste er ved et av 
bankens utenlandskontor – høydepunktet for de 
fleste av oss – og her jeg befinner meg nå, ved DNBs 
Shanghai-kontor! 

T E K S T  O G  F O T O :  G U N N A R  H Ø I V I K ,  K O N S E R N T R A I N E E  I  D N B

Det er en helt annen opplevelse å bo og 
jobbe i et fremmed land, sammenlignet med 
å være på besøk. Veldig lærerikt og gøy, både 
faglig og kulturelt. Næringslivet i Kina har en 
litt annen struktur enn det vi er vant med fra 
Norge, samtidig som forretningskulturen er 
annerledes. Det er lett å undervurdere hvor 
viktig kulturforståelse er for å skape gode for-
retningsrelasjoner. Et arbeidsopphold i Kina 
handler derfor like mye om å lære om kulturelle 
som faglige forskjeller. Da jeg ankom Shang-
hai ble jeg innlemmet i kundeteamet med en 
gang. Det bød på utfordringer og muligheter 
fra dag én - høyt tempo og bratt læringskurve. 
Mine arbeidsoppgaver har primært vært innen-
for kredittanalyse og strategi. Hendig å kunne 
dra nytte av balasten man har opparbeidet 
seg fra de fire foregående oppholdene. Det har 
også vært mye moro som har skjedd utenfor 
arbeidstiden. Et høydepunkt var å få represen-
tere Norge i det årlige dragebåtløpet. En sære-
gen idrett som stiller store krav til teknikk og 
timing. En idrett som på mange måter symbo-
liserer det kinesiske arbeidslivet - detaljfoku-
sert og utrolig hardtarbeidende. 
 
Under studiene hadde jeg et utvekslings-
semester til USA. Det ga mersmak og jeg har 
siden ønsket å tilegne meg mer internasjonal 
erfaring. Det var derfor et kriterium jeg tilla 
stor vekt da jeg søkte jobb etter endte studier. I 
så måte har konserntraineeprogrammet vært 
midt i blinken for meg. Det ga meg mulighe-

ten til å prøve ut fem forskjellige jobber, noe 
som var verdifullt da jeg ikke helt visste hva jeg 
ønsket å «bli da jeg ble stor» - i tillegg til ytterli-
gere internasjonal kompetanse. 
 
I traineeprogrammet er det ønskelig med 
mangfold. Tanken er at ulike personligheter 
med forskjellige utdanningsbakgrunner kom-
plementerer hverandre og gjør gruppen ster-
kere. Det er viktig for å kunne belyse problem-
stillinger fra ulike vinkler og fremme de beste 
løsningene. Essensielt for å henge med i en 
finansindustri i stadig endring. Teknologi og 
nye aktører har snudd spillereglene på hodet. 
Blant tidligere kull kan man finne både økono-
mer, matematikere, psykologer, ingeniører og 
samfunnsvitere. Min utdanningsbakgrunn er 
siviløkonom, noe som tilfaller den noe mer tra-
disjonelle kategorien av bankansatte. Det blir 
sett på som positivt med utveksling under stu-
diene. Studier i utlandet viser at man er tilpas-
ningsdyktig og behersker møte med andre kul-
turer. Min erfaring er at sistnevnte blir stadig 
viktigere da globalisering og teknologi hvisker 
ut landegrensene.
 
Når jeg vender nesen tilbake til Bjørvika 
i høst, trer jeg inn i stillingen som rådgiver i 
CEO Office. Jeg skal da bistå konsernledelsen 
med strategisk kommunikasjon, samt jobbe 
med strategi på konsernnivå. Jeg er overbevist 
om at mine erfaringer og nettverk, fra inn- og 
utland, vil komme godt med i min nye stilling.

< <
ANSAS SAMARBEID MED DNB 
Gjennom ANSAs samarbeid med DNB kan du nå søke 
på deres Summer Internship-program hvor to plasser 
blir holdt av eksklusivt til ANSA-medlemmer.  
Søknadsfrist 6. november. 
Les mer på ANSA.no/bank

1. HER ER KUNDETEAMET OG MEG KLAR FOR 1920’S PARTY 
ARRANGERT AV NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE OG 
CLUB NORWAY.

2. HER REPRESENTERER VI NORGE UNDER DET ÅRLIGE DRAGE-
BÅTLØPET. SELVE HØYDEPUNKTET I DEN KINESISKE HØYTI-
DEN DRAGEBÅTFESTIVALEN.

3. CRAYFISH, ELLER KREPS, ER VELDIG VANLIG MAT I KINA. 
HENDIG MED HANSKER OG FORKLE FOR Å UNNGÅ GRIS.

1

3
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ANSA jobber politisk for å bedre norske studenters 
muligheter for å ta PhD i utlandet. Til denne 
utgaven av ANSAnytt har vi snakket med Johan 
Andreas Trovik, 23, som tar doktorgrad i politisk 
teori ved Princeton University.

PHD I UTLANDET

Kan du fortelle litt om doktorgraden din?
Jeg studerer politisk filosofi. Opprinnelig hadde 
jeg lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom 
politisk teori og internasjonal politikk. Men noe 
av grunnen til at en doktorgrad i USA er len-
ger enn i Europa er at man skal ha tid til å utfor-
ske faget litt mer før man bestemmer seg for hva 
man vil skrive om. Jeg er fortsatt i denne startfa-
sen og det kan godt hende jeg ender opp med å 
jobbe med noe ganske annet. 

Du er ett år inn i doktorgraden din – hvordan 
har overgangen vært?  
Jeg startet på doktorgraden rett fra en bachel-
orgrad. Doktorgrader i USA inneholder som 
regel en slags integrert mastergrad og man tren-
ger derfor ikke å ta en selvstendig master først, 
selv om det er mange som gjør det. Overgangen 
har dermed vært ganske stor. Ikke fordi arbeids-
mengden er så veldig mye mer intens, mer fordi 
rollen er en annen. Som det ble forklart til oss på 
godt amerikansk er målet å forvandles fra å være 
en knowledge-consumer til å bli en knowledge-pro-
ducer så raskt som mulig. Det synes jeg er kre-
vende både intellektuelt og på andre måter, jeg 
tror for eksempel det er lettere å føle seg litt 
ensom eller alene i et doktorgradsprogram. 

Hvordan falt valget på PhD mot en jobb i 
næringslivet?
 Jeg hadde lyst til å studere mer etter bachelor-
graden min og var allerede i utlandet, jeg ble 
anbefalt av en lærer å se mot USA. 22 år gammel 
og fortsatt intellektuelt nysgjerrig hadde jeg 
veldig liten lyst til å gå rett inn i næringslivet, 
eller å søke på andre jobber for den saks skyld. 
Men jeg håper vel at det å ta en PhD ikke nød-
vendigvis utelukker jobber utenfor akademia i 
framtida.

Hva er de beste og minst gode sidene ved å ta 
PhD i utlandet?
Jeg føler ikke jeg kan snakke for alle som tar en 
PhD i utlandet, men for meg personlig er det 
godt at det er finansielt trygt. Det er også godt 
at jeg får lov til å studere et sted med et veldig 
levende intellektuelt liv og mange flinke lærere 
dedikerte til god undervisning og tett oppføl-
ging. Det er mindre godt at det er langt unna 
familie og venner hjemme. 

Hvordan blir studiene finansiert?
Princeton dekker studieavgiften for alle doktor-
gradsstudentene. For mitt første år fikk jeg et 
stipend av Fulbright. De resterende årene vil jeg 
leve på stipend og lønn fra Princeton. 

Hvordan er det å bo i studiebyen din?
Livet på Princeton er preget av at terminene 
er ganske korte, så det er ganske intensive 
arbeidsperioder. Byen har én pub (!), der kan 
det være hyggelig å dra på kveldene, eller så kan 
man alltids dra på fest med undergradsene hvis 
man trenger å slå seg litt mer løs ... Når jeg får 
venner eller familie på besøk holder det ofte 
med en dag i Princeton, og så drar vi heller inn 
til New York. For meg er det sosiale livet gan-
ske annerledes enn det var da jeg tok bachelor, 
preget av at folk rundt meg er eldre og at de 
ikke har like mye tid til å utforske andre inter-
esser parallelt med studiene. Men heldigvis er 
man ganske fri når man tar en PhD, hvert fall 
i samfunnsfag og humanistisk fag, hvor man 
ikke er så bundet til et sted og kan bo litt rundt 
omkring. 
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SOMMERFERIEN PÅ JOBB
Fredrik Kloster Hansen har midt i mastergraden ved 
CBS tilbrakt sommeren hos Accenture på deres 
Summer Internship-program. Her forteller han litt 
om sommeren sin.

KARRIERE

Hvordan er det å være Summer Intern i 
Accenture?
Det er en fantastisk mulighet til å få innblikk i 
hva det innebærer å være konsulent. I tillegg til 
å jobbe med et spennende og reelt prosjekt har 
vi fått muligheten til å bli kjente med ansatte 
på tvers av avdelinger. Hver uke arrangeres det 
også sosiale aktiviteter slik at man blir godt 
kjent med de andre interns’ene! 

Hva er det mest spennende du har gjort i 
løpet av summer internshipet? 
Det må det være prosessene rundt kundehånd-
tering. Å få være med på gjentatte reelle kunde-
møter med ledelsen i et stort norsk selskap har 
vært utrolig kult! Disse møtene har gitt innsikt, 
kunnskap og bidratt til at vi kontinuerlig har 
måtte forankre og presentere det vi produserte 
i prosjektet.

Hvilke tips kan du gi om søknads-
prosessen? 
Det å skaffe seg et internship er ingen enkel 
oppgave da det er utrolig mange flinke studen-
ter som konkurrerer om et fåtall plasser. Som 
en konsekvens av dette er det viktig å finne 
noen punkter hvor du kan skille deg ut. For min 
del innebar det å ha vært i kontakt med Accen-
ture ved flere anledninger slik at søknadsbre-
vet mitt traff best mulig med hva Accenture så 
etter hos en intern. For selve intervjuprosessen 
er det helt avgjørende at man forbereder seg 
godt – gjør deg selv en tjeneste ved å være kom-
fortabel i å løse  case-oppgaver før du skal på 
intervju!
 
Hvordan var ditt første møte med 
Accenture?
Mitt første møte med Accenture var på karri-
eredagen i London, 2014. Her var jeg så heldig 

at jeg fikk være med på en middag med et lite 
antall studenter dagen før selve karrieredagen. 
Det var en utrolig kul opplevelse og førte til at 
jeg hadde løpende kontakt med en av konsulen-
tene det påfølgende året. På generelt grunnlag 
vil jeg anbefale på det sterkeste å være bevisst 
på hvilke bedrifter som er representert på kar-
rieredagen, samt og sjekke ut om noen av 
disse arrangerer «bli kjent»-aktiviteter i denne 
anledning.

Hvorfor tror du at det ble akkurat du som 
fikk tilbud om å være Summer Intern? 
Jeg tror det kom som et resultat av at jeg var 
relativt tidlig ute med å peile meg inn på selska-
pet. Dette gjorde at jeg blant annet kunne hen-
vise til flere møter og personer i søknadsbre-
vet som skaffet meg muligheten til å komme på 
intervju. Utover dette tror jeg at det å fremstå 
som genuint engasjert og motivert er viktig for 
å være en interessant kandidat for Accenture.
 
Hva bør studenter tenke på underveis i stu-
diene for å ha gode karriere- og internship-
muligheter? 
Etter min mening er det å være proaktiv og 
søkende det desidert viktigste for studenter 
når det kommer til å legge grunnlaget for kar-
riere og summer internships. Dette for å sikre 
seg spennende verv/engasjement ved siden av 
studiet, men også for å tidlig komme på rada-
ren til bedriften du kunne tenke deg å jobbe for. 
Gjør du dette er sjansene gode for at du har en 
stor fordel når det kommer til søknadsproses-
ser senere i studieløpet! 

T E K S T :  A N N O N S Ø R I N N H O L D  F R A  A C C E N T U R E

A N N O N S Ø R I N N H O L D  F R A  A C C E N T U R E



25

YOUR CAREER.  

YOUR ADVENTURE.
accenture.no/student
Copyright © 2016 Accenture. All rights reserved.

Vi ser etter fremtidens ledere, strateger, 
teknologer og deg med de gode ideene.
 
Få bruk for din utdannelse og din kompetanse. Vi hjelper deg bygge 
grunnlaget og legge veien videre for din karriere. På veien inkluderer vi 
noen utfordringer og spennende prosjekter for å gjøre det interessant. Er du 
engasjert, har talent, er sulten på utvikling og ønsker å bli bedre hver eneste 
dag? Da er Accenture stedet for deg!
 
• Discovery - nettverk med spennende arrangementer for 3.klassinger.

• Summer Internship - verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

• Graduate - Få en knallstart på din karriere som konsulent.

Start din karriere i Accenture!

 

Klar for et nytt eventyr?
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KAJAS KARRIERE
Kaja Joval har en CV de fleste av oss bare kan drømme om både 

når det kommer til studier, arbeidserfaring, land og språk. Vi ba 
henne dele noen av erfaringene sine med oss, selv om vi nok må 
bite i det sure eplet og innse at et møte med Leonardo DiCaprio 

nok alltid vil forbli med drømmene …

T E K S T  O G  F O T O :  A N S A  O G  K A J A  J O VA L

Kajas praktikanterfaring skjøt raskt fart 
da hun for to år siden var praktikant for the 
Clinton Foundation i New York. Her 
jobbet hun i government relations-avde-
lingen og var med på planleggingen av det 
årlige møtet til Clinton Global Initiative. 
Kan du fortelle litt om dette?
Ja, det er en storslagen konferanse som sam-
ler filantroper, jeg møtte blant annet Leonardo 
DiCaprio, top business-folk og verdensledere av 
alle slag. Målet er å finne løsninger på verdens-
problemer gjennom å kombinere business-filo-
sofi med humanitære- eller utviklingsmål. 

Hva tror du gjorde at du fikk denne prakti-
kantstillingen?
Jeg tror mye av grunnen til at jeg ble valgt ut 
blant mange søkere banalt nok var at jeg kunne 
vise til tidligere sommerjobber og stillinger 
som jeg hadde flere år på rad, blant annet for 

Leger Uten Grenser i Norge, og flere år som 
pleieassistent ved et gamlehjem. Arbeids-
givere synes det er positivt at folk har blitt 
ansatt flere ganger på samme sted, eller over 
lengre tid - det viser at man er til å stole på. Og 
det at man har sommerjobber eller deltids-
jobber ved siden av studiene viser jo at man 
«gidder å stå opp om morgenen», for å sitere 
kunnskapsministeren ... Det har nok med 
arbeidsmoral å gjøre. Når man befinner seg 
tidlig i arbeidslivet har man naturlig nok ikke 
ti år med relevant arbeidserfaring å vise til, 
derfor er det bra å kunne vise at man har gode 
kvaliteter gjennom andre ting som f.eks. del-
tidsarbeid eller engasjement utenfor studi-
ene, som for eksempel verv i ANSA! Jeg satt 
et år i landsstyret for ANSA Frankrike, og fikk 
være med på å arrangere karrieremessen NFF - 
kjempegøy og lærerikt!
 

Etter New York dro du rett til Paris for å 
jobbe som praktikant for Den norske dele-
gasjonen til OECD. Kan du fortelle litt om 
det?
Det å være praktikant i utenrikstjenesten er 
veldig verdifullt - og noe jeg oppfordrer uten-
landsstudenter til å søke på. De har stillinger 
over hele verden, og det kan være en god måte 
å få kontakt med Norge igjen, samtidig som du 
ikke trenger å reise hjem riktig ennå.
 
Nå er du halvveis i masterstudiet i interna-
sjonal sikkerhet ved Sciences Po i Paris som 
du har kombinert med 50 prosent stilling 
ved delegasjonen. Hvordan har det gått?
Det er en ekstremt verdifull erfaring jeg tar 
med meg videre, men jeg er usikker på om jeg 
vil anbefale masterstudenter som liker søvn og/
eller å ha venner å jobbe ved siden av studiene. 

1 2
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Det er kanskje noe man heller kan gjøre tidli-
gere i studieløpet.

 Hvordan opplever du karrieremulighetene 
ved Sciences Po? 
De aller fleste regjeringsmedlemmer eller 
offentlige tjenestemenn i Frankrike har gått 
på Sciences Po, og skolen er veldig opptatt av å 
opprettholde sitt «elite-image», i tillegg til at 
de blir mer og mer internasjonalisert. Tanken 
er at dess høyere status for alumni, dess høy-
ere status for skolen - satt litt på spissen her 
altså. Men dette betyr at de er veldig flinke til å 
gi karriereveiledning, og de har veldig mange 
avtaler med private bedrifter, internasjonale 
organisasjoner, franske departementer, NGOer 
osv. Det tikker inn åpne internship-stillinger i 
innboksen omtrent daglig, så der vil jeg si de er 
over gjennomsnittet flinke. I tillegg tar jeg noe 
de kaller en yrkesrettet mastergrad, så jeg mer-

ker det kanskje enda mer enn vanlig. Vi har et 
internship-semester integrert i graden vår i ste-
det for å skrive masteroppgave - fokuset er altså 
100 prosent på å bygge arbeidserfaring, ferdig-
heter, språk og nettverk. Det har vist seg å være 
perfekt for meg, siden jeg hverken er utpre-
get akademisk eller ønsker å studere videre 
til doktorgrad med det første. Et annet aspekt 
er det at omtrent 50 prosent av undervisnin-
gen er med professorer og gjesteforelesere fra 
andre prestisjetunge universiteter og 50 pro-
sent med såkalte practitioners - altså folk som 
allerede er i høye stillinger i arbeidslivet. Jeg 
har blant annet hatt et semester med diploma-
tifag med tidligere utenriksminister for Costa 
Rica, mens Lakhdar Brahimi og Álvaro de Soto, 
som er kjente FN-fredsmeklere, har under-
vist i konflikthåndtering. Fordelen er at man 
får informasjon om hvordan ting virkelig fore-
går, samtidig som man kan dra nytte av nettver-

ket til disse folkene også. Ulempen er kanskje 
at det noen ganger blir for karrierefokusert, 
for mye «top-down» og for mye press på å pre-
stere. Man blir jo helt skjelven i bena bare av å 
lese LinkedIn-profilen til medstudentene sine. 
Lurer på om nøkkelen ligger i å beholde noe 
av den fine, norske avslappetheten - og ikke la 
seg skremme av hvor flinke alle andre er, hvor 
mange internships de har hatt, så fine CVer … 
Og samtidig gi litt slipp på den norske jantelov-
mentaliteten og si til seg selv at «jammen er jeg 
godt for noe noen ganger, jeg også». Jeg skal si 
ifra om jeg får det til!

Hvem er ditt forbilde og hvorfor?
Jeg har mange forbilder, og ser spesielt opp til 
sterke damer som sitter i toppstillinger, det 
synes jeg er inspirerende. Spesielt de som ærlig 
innrømmer at det ikke bare er en dans på roser, 
og at toppjobber også innebærer visse offer 
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Akademisk bakgrunn:
• Har akkurat fullført et av to år på 

mastergrad i internasjonal  
sikkerhet ved Sciences Po Paris

• Undergraduate (M.A.) i Politics fra 
University of Edinburgh

• Ett år utveksling til Delhi  
University i India

• Treårig videregående i Bayeux, 
Frankrike

»
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eller tilpasninger i privatlivet, men de får det til 
og «kicker ass» allikevel.

Hva ser du på som de største fordelene og 
ulempene med arbeid i Norge kontra utlan-
det?
Jeg har veldig lyst til å jobbe for en internasjo-
nal organisasjon, så dermed er det vel mest 
naturlig at det blir i utlandet, i alle fall med det 
første. Samtidig er det jo helt klart at det norske 
arbeidsmarkedet tilbyr de aller beste godene 
for arbeidstakere, spesielt med tanke på work/
life balance, så det er jo fristende å reise hjem 
etterhvert. 

Hva er det morsomste med praktikantjob-
bene du har hatt?
Det jeg har likt best med min praktikanterfa-
ring til nå er de gangene sjefen viser at de har 
tiltro til meg ved å gi meg viktige, og kanskje 
litt vanskelige, oppgaver. Da gjør jeg alltid en 
ekstra innsats for å gjøre en god jobb. Samtidig 
er det jo viktig å ta alle oppgaver på strak arm 
og med en positiv holdning, uansett om de er 
mer eller mindre spennende. Jeg tror ikke det 
finnes en jobb hvor alle oppgaver er like inter-
essante, men jobben må jo gjøres. Jeg liker det 
uansett best når det er mye som skjer - vil heller 
ha litt for mye enn litt for lite å gjøre!

–I tillegg har jeg hatt mange morsomme opp-
levelser som praktikant. Det var spesielt gøy 
å jobbe som frivillig under det årlige møtet til 

CGI, det var stas å jobbe blant alle de kjente fje-
sene og store navnene. Man fikk litt surrealis-
tiske opplevelser. Slik som da prinsessen av 
Bhutan mistet hele sikkerhetskorpset sitt og 
det ble stor ståhei for å finne dem igjen, eller da 
en annen praktikant ved et uhell var nær ved å 
skape diplomatisk krise ved å invitere Nord-
Korea i stedet for Sør-Korea til et møte. Vi opp-
daget heldigvis blunderen før det var for sent!

Hva er dine neste mål og drømmer?
Mitt første mål er å finne en praksisplass for 
høsten. Siden jeg går en yrkesrettet mastergrad 
er det obligatorisk arbeidserfaring i ett semes-
ter, og ettersom et av mine hovedfag er Midtøs-
ten-studier med arabisk hadde det passet midt 
i blinken å reise til Midtøsten. Drømmen er å 
kunne jobbe innen felt som kvinner, fred og sik-
kerhet internasjonalt.

Det er vanskelig å holde følge med Kajas 
karriere – rett før ANSAnytt gikk i tryk-
ken fikk jeg en mail om at hun nå har startet 
praksis i FN-systemet og har flyttet til 
Beirut, Libanon! 
Her jobber jeg som Gender Equality Intern for 
ILOs regionale kontor for de arabiske landene. 
Kjempespennende! 

Og med det er altså målet allerede opp-
nådd. Drømmen, legger hun til, forblir den 
samme og noe sier meg at den nok også blir 
realisert – og det innen kort tid!

KAJAS KARRIERETIPS: 

• Lær deg språket der du er!
• Engasjer deg utenfor studiene: deltids- eller sommerjobb, 

ANSA. Vis at du er en person som står på!
• Bygg opp nettverket ditt - og bruk det. Ofte er det eneste 

som skal til å få vite om rett stilling i rett tid. Det var i alle 
fall slik jeg fant min nåværende stilling!

• Søk både på stillinger som er utlyst, men send 
også e-post eller åpne søknader direkte til de avdeling-
ene/kontorene/personene du vil jobbe for. 

• Til sist: ikke ta avslag personlig! Etter å ha gått gjen-
nom 350 søknader til stillingen for min etterkommer i CGI 
skjønte jeg at uansett om du er mer enn kvalifisert til  
jobben, så kan det være helt andre faktorer som spiller inn 
for at noen andre blir valgt!

1. SAMMEN MED BILL CLINTON DA JEG JOBBET FOR CLINTON 
FOUNDATION I NEW YORK.

2. SER UTOVER HIMALAYA-FJELLENE I LADAKH MENS JEG STU-
DERTE I INDIA.

3. NYANSATTE HØSTEN 2015 I DEN NORSKE OECD-DELEGA-
SJONEN I PARIS (FRA V. ENERGIRÅDGIVER HÅVARD HEGNA, 
MEG, AMBASSADERÅD INGER ULLEBERG).

4. ANSA FRANKRIKE-STYRET 2015, UNDER KARRIEREMESSEN 
NORSK-FRANSK FORUM (FRA V: MEG, HÅKON SEM FURE, 
TOMAS ENGEBRETSEN, GYRI REIERSEN, EIVIND NILSEN).

5. PÅ TUR MED VENNER I CENTRAL PARK.

4
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SUKSESSDEBUT 
Pernille Rivedal Hellevik avsluttet masterstudiet ved Columbia University 
med å motta the Adrienne Shelly Award for beste kvinnelige regissør ved 

universitets filmfestival. Det markerte både en suksessavslutning på studiene 
og pangstart for karrieren.

Navn: Pernille Rivedal Hellevik
Alder: 27 
Studie: Film Master of Fine Arts 
Directing and Screenwriting
Studiested: Columbia University NYC
Instagram: @pernillerivedal 
pernillerivedalhellevik.com
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Hvordan har det vært å studere ved Colum-
bia University?
Det har vært en helt utrolig opplevelse og noe 
jeg aldri ville vært foruten. Det har vært knall-
hardt, og til tider overveldende mye å gjøre, 
men lærerikt og inspirerende.

Hvordan har utenlandsstudiene vært med å 
forme deg som regissør?
Mye tror jeg. Columbia er kjent for å ha et klart 
fokus på narrativ film og den gode historien, 
noe som var grunnen til at jeg søkte meg hit. 
Skolen er også svært internasjonal, med over 
50 prosent internasjonale studenter. Det å få 
impulser fra hele verden har vært en viktig del 
av studiet.

Hva tror du er unikt ved å studere i utlan-
det? 
Det internasjonale aspektet ved skolen er jo 
unikt. Dessuten tror jeg det er veldig givende 
bare å bo i utlandet og komme under huden på 
en annen kultur. Det er akkurat som man for-
står bedre hva man kommer fra og dermed 
også hvem man er. Siden jeg er oppvokst i en 
veldig liten bygd, har jeg alltid hatt lyst til å bo 
i en skikkelig storby.

Filmen du mottok prisen for var The Art of 
Not Appearing, kan du fortelle litt om fil-
men? 
The Art of Not Appearing, Kunsten ikke å inn-
finne seg, er spilt inn i hjemkommunen min 
Askvoll, som ligger i Sogn og Fjordane. Selve 
ideen kom jeg på første året mitt ved Colum-
bia og da var den satt til New York. Etter å ha 
jobbet med fortellingen en stund, ble det klart 
for meg at jeg ville skrive den om og legge den 
til hjemstedet mitt. Det er noe med det vold-
somme landskapet der som passer til fortel-
lingen. Filmen handler om to spøkelser som 
gjennom møtet med hverandre må konfron-
tere årsaken sin for å «gå igjen»; vet de egent-
lig hvorfor de er her? Selve innspillingen var 
knallhard med mye nattopptak fordi vi ville 
fange de lyse sommernettene. Men det å filme 
i hjemkommunen min hadde mange fordeler. 
Vi fikk direkte økonomisk støtte av kommunen 
og møtte aldri et eneste «nei» da vi ba om hjelp 
- uansett hva det måtte være.

Kan du fortelle litt om organisasjonen bak 
prisen - The Adrienne Shelly Foundation?
The Adrienne Shelly Foundation er en orga-
nisasjon som jobber for å fremme kvinner i 
filmbransjen. Den ble stiftet etter det tragiske 
dødsfallet til Adrienne Shelly. Hun var en skue-
spiller, manusforfatter og filmregissør, som 
stod like før gjennombruddet sitt med filmen 
Waitress. Ektemannen hennes startet stiftel-
sen til minne om henne og det hun brant for. 
The Adrienne Shelly Foundation deler ut en 
rekke priser, en av dem gjennom filmfestiva-
len ved Columbia University. Jeg ble nominert 
av en jurybestående av både fakultet og folk fra 
bransjen, og deretter valgt ut av organisasjo-
nen for prisen.

Hvordan tror du internasjonal utdanning 
påvirker mulighetene for en internasjonal 
karriere?
Jeg tror det kan komme litt lettere, bare siden 
du har mange mulige samarbeidspartnere og 
et miljø å komme tilbake til. Jeg har i alle fall 
fått mange gode kollegaer for framtiden både 
fra Europa og USA. Det er først og fremst hvilke 
ideer du har, og det påvirker jo hva du skriver 
og hvor du har studert. Men jeg tror ideene dine 
alltid vil være det viktigste.

Ønsker du å arbeide i Norge eller interna-
sjonalt? 
Begge deler. Det kommer helt an på historien. 
Noen fortellinger kan bare finne sted i Norge, 
mens andre kan det føles befriende å kunne 
skrive for andre steder. Det ville være utrolig å 
kunne få jobbe begge steder.

Har du inntrykk av at det er flere mulighe-
ter, som priser, stipend, kontakt med «de 
rette» personene, når man studerer noe 
kreativt i utlandet kontra i Norge?
Ja, jeg har inntrykk av at det finnes flere pri-
ser og stipend i utlandet. Det er nok også fordi 
det er dyrt å studere i utlandet. Når det gjelder 
kontakt med de rette personene, er det litt van-
skeligere å si. Jeg har jo sånn sett gått glipp av 
å bygge nettverk i Norge, men min tankegang 
var at det kunne jeg heller opprette senere.

2
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Hva er de positive og negative sidene ved å 
studere film i utlandet?
Positive vil jeg si er internasjonale impulser, 
spennende fakultet og gjesteforelesere,
kjenne på storbylivet, mulighet for internasjo-
nalt samarbeid og jobbmuligheter. De negative 
er skolepenger; man må planlegge godt og for-
søke å finne stipender.

Hva var motivasjonen din for å fortsette 
med mastergrad? 
Jeg var sikker på at jeg ville ha mer utdanning 
innen film. Bachelorgraden min fra UiB var litt 
av alt; både journalistikk, medieforsking og 
film, og det var ikke nok praktisk filmutdan-
ning i forhold til hva jeg hadde behov for og 
ønske om. Jeg tok også et halvt år med utveks-
ling til New Zealand, og følte det var utrolig 
inspirerende å være i utlandet over en lengre 
periode. Ved å ta master føler jeg at jeg først og 
fremst har fått øynene opp for ulike filmtradi-
sjoner og fått utviklet en personlig smak og stil 
gjennom å ha eksperimentert fritt. Det har også 
vært viktig at medstudentene mine var fra hele 

verden. Men kanskje enda viktigere føler jeg at 
Columbia har gitt meg forståelse for god for-
telling og solid manusarbeid.

Har du noen tanker om kreativ utdannelse 
i utlandet i forhold til normer, for
eksempel janteloven, som vi har i Norge? 
Blir man mer kreativ av å være i utlandet?
For meg personlig var det en befrielse å bo 
over lengre tid i utlandet. Ikke fordi jeg hadde 
det dårlig i Norge, men fordi jeg følte en stor 
frihet til å gjøre akkurat hva jeg ville i utlan-
det, med prøving og feiling. Jeg har ikke hatt 
så mye erfaring med janteloven, eller i alle fall 
ikke brydd meg så mye om den, men heller følt 
at jeg har et problem med at jeg er for forsik-
tig av meg. Jeg har blitt litt flinkere til å stole 
på meg selv.

Hvor går veien videre?
Planen min nå er å gå inn i en skrivefase, og så 
forhåpentligvis snart kunne lage min første 
spillefilm.

1. DENNE VÅREN DELTOK PERNILLE PÅ ET UTVEKLSINGSPRO-
GRAM TIL BERLIN VED DEUTSCHE FILM- UND FERNSEHA-
KADEMIE, HER MED ET «BOLEX CAMERA». FOTO: KAI GERO 
LENKE.

2. KLIPP FRA AVGANGSFILMEN KUNSTEN IKKE Å INNFINNE 
SEG SOM PERNILLE FIKK PRISEN «BESTE KVINNELIGE REGIS-
SØR» FOR.

3. ETTER UTVEKSLING VED THE WAIKATO UNIVERSITY PÅ NEW 
ZEALAND, HVOR HUN STUDERTE ANIMASJON OG EKSPERI-
MENTELL FILM, STARTET PERNILLE PÅ COLOMIBA UNIVER-
SITY NYC. HER PÅ PIER 25 NYC.
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INNOVASJONSINTERNSHIP
På pulten hennes sto en hær av små origami omringet av et fjell av 

bøker. Før jeg rakk å sette meg ned hadde hun dyttet fargerike 
tegnestifter og en tegnebok foran meg. «Feed your brain», sa hun. 

Aldri før har jeg opplevd et slikt arbeidsmiljø!

T E K S T  O G  F O T O :  A T L E  A L E X A N D E R  B E R G L I E  J O H A N S E N

Center For Innovation 
Internship

Etter kun ett år på University of North Dakota 
(UND) presterte jeg å få et sommer-
internship ved Center For Innovation, et av de 
ledende coaching-instituttene for entreprenør-
skap i Nord Amerika. 

Her på Center For Innovation samles drøm-
mere, visjonærer, kreativt tenkende og nyska-
pende mennesker som stiller kritiske spørsmål 
til alt. Det kryr av kunst som er ment for å inspi-
rere ansatte og besøkende. Veggene beveger seg 
som bølger innover i bygningen og minner oss 
på at entreprenørskap er en spennende, men 
usikker vei. Jeg befinner meg midt i mellom 

alle hovedkontorene og alle dørene er åpne slik 
at jeg kan rope inn om jeg har et spørsmål. På 
veggen ved siden av meg henger et norsk flagg 
laget av forskjellige metaller som er designet av 
en lokal håndverker.   
Jobben har fleksibel arbeidstid og lønn, mange 
selvstendige arbeidsoppgaver, utrolig spen-
nende prosjekter og ikke minst alle de inspire-
rende menneskene som kommer og går.
… men vet du hva som er det beste? Kaffen står 
allerede klar når jeg kommer på jobb!
Jeg er utrolig takknemlig for internship’et, men 
jeg ville ikke klart det uten to viktige steg jeg 
mener er essensielt om man vil lande drøm-
meinternshippet. Det beste er at du kan gjøre 
det også!

Bygg nettverk!

For en klisjé, men det er så utrolig viktig å 
omringe seg med mennesker som kan påvirke 
deg positivt, inspirere og introdusere deg til 
nye ideer, prosjekter, organisasjoner og mulig-
heter (som for eksempel internships). Kan-
skje enda viktigere: få en innflytelsesrik men-
tor! Det vanskeligste er å få snøballen til å rulle, 
men når den først begynner å trille, går alt i 
nedoverbakke og du vil se at nettverket ditt 
nærmest ekspanderer av seg selv. 

Fokuset mitt da jeg kom til Grand Forks i Nord 
Dakota var å holde én fot utenfor den akade-
miske bobla. Kun to uker inn i studiene kon-
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taktet jeg direktøren for Center For Innova-
tion, Sir Bruce Gjovig, og spurte om et møte. 
På den tiden hadde jeg ingen plan om å få et 
sommer-internship, men var sikker på at jeg 
ville ta utdannelse i entreprenørskap og at det 
et møte med Bruce var et steg i den riktige ret-
ningen. Det ene møtet med han fikk snøballen 
til å rulle, og han har i ettertid introdusert meg 
for store amerikanske politikere, verdensle-
dende gründere og vært en fantastisk rollemo-
dell. I dag er han blitt mentoren min og vi fli-
rer hver gang jeg kaller han min «amerikanske 
onkel». Det er blitt et vennskap for livet.

Involver deg!

Med så mange mennesker som studerer er ikke 
lenger en universitetsutdannelse nok for å vise 
at man er en hardtarbeidende person med stort 
potensiale. Man er nødt til å ta enda et steg 
ved å bli involvert i samfunnet rundt seg. Stu-
dentorganisasjoner tilbyr en fantastisk mulig-
het til å bli involvert. Samtidig gir det deg en 
sterk erfaring innenfor ledelse og det å kunne 
snakke foran en gruppe mennesker når du byg-
ger deg oppover i en organisasjon. Gjør rese-
arch og finn ut hvilke organisasjoner på skolen 
som har størst påvirkning på skolen og sam-
funnet rundt deg, og gjør klar søknaden!

Den første organisasjonen jeg ble med i på 
UND var Delta Tau Delta fraternity. Gjennom 
fraternitiet har jeg tatt på meg rolle som public 
relations manager og organisert flere frivillig-
hetsarrangementer for medlemmene. Jeg hus-
ker at jeg var ganske skeptisk til å bli medlem i 
et fraternity fordi jeg følte at det kom til å ta for 
mye tid vekk fra studier. Det er viktig å over-
komme den frykten! Petter Stordalen skriver 
i boken sin Jeg skal fortelle deg min hemmelighet 
at «Skole handler ikke om å få gode karakterer, 
det handler om å utvikle god karakter!» Dette 
synes jeg er utrolig viktig å huske på i vår tid.  

Til dags er jeg fortsatt PR-manager for DTD, 
leder ANSAs lokallag her i Nord Dakota, har 
nylig blitt styremedlem i utvalget ANSA Øko-
nomi, er studentambassadør for skolen og 
dedikerer omtrent 50 timer frivillig hvert 
semester.

Drømme-internship'et er der ute og venter på 
deg. Gjennom hardt arbeid, nettverksbygging 
og å være aktiv og engasjert i studietiden vil 
du nå det! 

- Lykke til!

KARRIEREKARRIERE
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VELKOMMEN TIL 
LOUIS VUITTON KOREA!

T E K S T  O G  F O T O :  M A G N U S  B O T N E D A L ,  L A N D S L E D E R  I  A N S A  S Ø R - K O R E A
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Jeg er en fulltidsstudent i Seoul, på mitt siste 
år av en mastergrad i internasjonal handel og 
ledelse. For tre måneder siden kom jeg ved 
en tilfeldighet over en stillingsutlysning på 
den koreanske karrierportalen til universite-
tet mitt. Det var den eneste utlysningen skre-
vet på engelsk, og de krevde ikke koreanske 
språkkunnskaper, arbeidsgiver var Louis Vuit-
ton Korea og stillingen var Client Advisor del-
tid. Selv om min kjennskap til Louis Vuitton var 
noe begrenset fra før av, må man ha levd under 
en stein for ikke å kjenne til merkevaren Louis 
Vuitton. Jeg har studert finans, politikk og 
språk tidligere og jeg må innrømme at jeg var 
noe usikker på om jeg var den «fashion savvy’e» 
personen de var på utkikk etter. Muligheten var 
allikevel for god til å gå glipp av, jeg måtte søke. 

Meg og mine koreanske 
kollegaer

Etter å ha vært igjennom flere intervjurunder 
ble jeg ansatt som en ordinær Client Advisor, 
med de betingelser som følger med dette, som 
helseforsikring og betalte fridager. Dette fører 
til at jeg behandles likt med de andre ansatte. 
Det forventes derfor at jeg deltar på morgenmø-
tene, rekrutterer mine egne kunder og bidrar på 
lik linje med mine koreanske kollegaer. Jeg har 
studert koreansk og kinesisk i to år og dette har 
kommet godt med. En person som ikke snak-
ker koreansk ville hatt en meget krevende peri-
ode foran seg. Sjefene mine snakker engelsk, 
men de andre «juniorene» gjør dette i varier-

ende grad. På en vanlig arbeidsdag bruker jeg 
omtrent 30 prosent engelsk, 15 prosent kinesisk 
og 55 prosent koreansk. 

En dag hos Louis Vuitton

Ettersom jeg har forelesninger og må studere 
i ukedagene, jobber jeg lørdag og søndag. Jeg 
kommer på jobb litt før vi åpner og forbere-
der meg til arbeidsdagen. Vi har så et morgen-
møte hvor aktuelle ting blir tatt opp og hvor 
alle må delta. Etter møteslutt går jeg ned i for-
retningslokalene og gjør meg klar til å ta imot 
kunder. Jeg jobber i en forretning med noe min-
dre trafikk og har derfor rikelig anledning til å 
hjelpe kollegaer, hente ting fra produktlageret 
og lære mer om merkets historie. Jeg ble tildelt 
en mentor da jeg ble ansatt. Hun heter Sophia, 
behersker både engelsk og kinesisk flytende, 
og har vært en kilde til inspirasjon. Sophia er et 
eksempel på hvor sterk arbeidsmoral koreanere 
kan besitte, jeg har sjelden møtt en så pliktopp-
fyllende og lojal ansatt som henne. 

Kulturelle normer

Jeg har bodd i Korea i to år og kjenner kulturen 
rimelig godt. Jeg vil påstå at koreansk arbeids-
liv bærer preg av å være rimelig hierarkisk. Hvis 
en person i en stilling over deg, eller en person 
som er eldre enn deg, gir en beskjed, forven-
tes det at du adlyder uten for mange spørsmål. 
Dette er fjernt fra den egalitære arbeidskultu-

ren vi kjenner til i Norge. Sjefene er godt inn-
forstått med at jeg har en annen kulturell bak-
grunn og strekker seg langt for å imøtekomme 
dette. Som europeer behandles jeg derfor noe 
annerledes enn mine koreanske kollegaer på 
enkelte områder. Louis Vuitton Korea har tidli-
gere ikke hatt utenlandske ansatte i sine butik-
ker, dette er derfor på mange måter en ny erfa-
ring for oss begge. 

Fransk mote gjennom 
koreansk filter

Med en mer enn 150 år lang selskapshistorie 
bak seg var det mye å lære seg om Louis Vuit-
ton. Koreanske instruksjonsbøker gjorde selv-
følgelig også sitt til at ting tok litt lengre tid, 
men jeg har vært for heldig til at jeg kan klage 
over slikt. I et land hvor de fleste andre utlen-
dinger må ta til takke med en posisjon som 
engelsklærer eller oversetter, har jeg blitt gitt 
en unik mulighet til å bli bedre kjent med et 
fransk motehus, gjennom et koreansk filter, 
med norske øyne. 

Det er så tullete å si, for det blir sagt så altfor 
mange ganger av andre, men det handler om 
å tørre. Jeg tenkte at jeg ikke var kvalifisert da 
jeg søkte, men med flere språk under beltet og 
erfaring fra kundebehandling var jeg jo kvalifi-
sert. Det er som min gamle sjef i siviltjenesten 
alltid sa da vi skulle søke om penger til arrange-
menter: «Du vet Magnus, det verste du kan få 
er et nei.»
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Det er så tullete å si, for det blir sagt 
så altfor mange ganger av andre, 
men det handler om å tørre
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INGENIØREN, GRÜNDEREN OG 
STATSVITEREN

Utenlandsstudenter, vil jeg si, er spesielt utsatt for heftige krumspring i livet. 
Dette har jeg merket sterkt det siste året, gjennom en oppsigelse, en 

nyopprettet bedrift og nye studiemuligheter til høsten.

T E K S T  O G  F O T O :  E R I K  H A G E N

1 2
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ANSA har vært en følgesvenn for meg i flere år. 
Det begynte i 2007 med ingeniørstudiene i Tou-
louse, Frankrike, der ANSA står sterkt og jeg 
nøt godt av mange arrangementer for norske 
studenter. Senere fikk jeg et mer intimt forhold 
til ANSA da jeg under et utvekslingsopphold 
var med å grunnlegge ANSA Japan i 2012. Som 
nyutdannet sivilingeniør i 2013 dro jeg tilbake 
til Norge og begynte å jobbe for Aker Solutions. 
Da føltes det naturlig å søke et styreverv i ANSA 
Alumni, som utviklet seg til nestlederstillingen 
jeg har i dag.

Sivilingeniøren

Dessverre skjønner vel de fleste at når «nyut-
dannet» og «Aker Solutions» nevnes samtidig 
i 2016, så er det noen skjær i sjøen. I september 
2015 ble det annonsert at om lag en tredjedel 
av min avdeling måtte gå, og at ansenitet ville 
være en viktig faktor i utvelgelsen. Dermed 
jobbet jeg ut desember, og begynte 2016 som 
arbeidsledig.

Gründeren

Den første tiden av arbeidsledigheten gikk som 
for de fleste. Dager med skriving av søknader, 
oppringing av potensielle arbeidsgivere, og i 
blant et intervju. Men det stoppet der. Mens 
dette foregikk var det hele tiden noen ideer som 
mumlet i bakhodet. Etter en stund begynte en 
av dem å bli så høylytt at jeg måtte ta den seri-
øst.

Gjennom flere opphold og turer i Asia hadde 
jeg blitt oppmerksom på en asiatisk is-dess-
ert som er omtrent ukjent i Norge. Oppskrif-
ten finnes i uante variasjoner under forskjellige 
navn, og kan oppsummeres med at en isblokk 
blir skåret i flak slik at man oppnår en konsis-
tens som nyfallen puddersnø, som deretter blir 
toppet med forskjellige smaker. Smakene varie-
rer fra land til land, og kan inkludere røde, søte 
bønner, hakkede nøtter, kokosnøtt, søt melk 
eller grønn te. Det slo meg at noe slik kom jeg 
ikke til å få tak i når sommeren kom til Oslo og 
jeg ble grepet av tanken på at kanskje jeg kunne 
servere slik «shaved ice».

Ideen modnet litt mens jeg undersøkte de prak-
tiske mulighetene for innkjøp av nødvendig 
utstyr og maskineri. Til slutt følte jeg at jeg 
hadde nok info til å lufte ideen for familie, og 

da de var entusiastiske til konseptet, bestemte 
jeg meg for å satse for å få dette til. Det defini-
tive steget kom da jeg overførte 550 USD via ali-
baba.com til en forhandler i Kina for en kom-
mersiell ice shaver. 

Når det første store steget var tatt, var det 
enklere å mentalt innstille meg på at «denne 
ideen må jeg følge helt til ende, om det blir 
stor suksess eller definitivt nederlag på veien». 
Denne holdningen førte meg trygt gjennom 
registrering av bedrift, søknader hit og dit og 
innkjøp av utstyr og ingredienser. Gjennom 
hele prosessen har jeg tatt imot hjelp, tips og 
råd fra venner og bekjente som har vært avgjø-
rende for fremgangen. Etter kort tid var navnet 
PudderHagen satt, og ideen var blitt konkret.

Nå, etter et par-tre måneders planlegging og 
arbeid, er jeg omtrent klar til å starte utsalg og 
PudderHagen-vognen vil stå på Youngstorget i 
mai og juni, så fort været tillater det.

Statsviteren

PudderHagen er en kjempefin måte for meg å 
prøve meg ut som gründer, lære via erfaring, 
ta en idé fra konseptstadiet ut til det virkelige 
liv. Men jeg var klar på at det ikke var dette som 
kom til å ta meg videre i livet. Allerede før jeg 
mistet jobben hadde jeg søkt på videre studier 
i utlandet.

Statsvitenskap var et emne som hadde inter-
essert meg siden ingeniørstudiene, da jeg fikk 
tatt flere ikke-tekniske fag i Japan, og ble nys-
gjerrig på de sosiale prosessene. Det var med 
denne bakgrunnen jeg sendte inn søknad til en 
Master i Public Policy ved Lee Kuan Yew School 
of Public Policy, under National University of 
Singapore. For å i det hele tatt å ha sjanse på å 
skrive en god søknad spurte jeg tre venner med 
statsviterbakgrunn om råd. Hjelpen jeg fikk av 
dem til å skrive søknadsessay var uunnværlig. 

Akademia er ikke kjent for de raskeste proses-
sene og det tok vel fire måneder fra jeg sendte 
inn søknaden til jeg fikk svar. Men den som 
venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og det 
var med stor begeistring jeg i midten av april 
kunne åpne mailen som begynte med “Cong-
ratulations - Offer of Admission”. I tillegg til 
plassen, ble jeg også tilbudt et scholarship som 
utgjør en stor økonomisk forskjell. Bekreftel-
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1. FRA SIVILINGENIØR TIL GRÜNDER. 

2. PUDDERHAGEN PÅ PLASS PÅ YOUNGSTORGET.

3. TOPPINGEN INKLUDERER BÅDE TRADISJONELLE 
SMAKER OG MER EKSOTISKE INGREDIENSER.

sen på at jeg nå kunne ta livet i retningen jeg 
hadde ønsket, betydde veldig mye for meg og 
jeg er i en slags lykkerus den dag i dag.

Veien videre

Veien livet mitt har tatt siden jeg ble arbeidsle-
dig kan virke tilfeldig og ukontrollert. Men både 
PudderHagen og studiene i Singapore er resul-
tatet av en livsfilosofi som legger vekt på å ta de 
mulighetene som kommer og å kjøre løpet så 
langt det går. Jeg startet en bedrift som kom-
mer til å være avviklet om noen måneder, men 
det er helt greit siden jeg gjør det for erfaringen. 
Jeg vet ikke hvor en Master in Public Policy kan 
føre meg, men det er emner som interesserer 
meg veldig og jeg føler det kan gi meg mulighe-
ter fremover. Som utenlandsstudent gjør livet 
ofte krumspring, men det gjelder bare å henge 
med i dansen.
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EN ANSA ALUMNI I DUBAI
Opprinnelig var planen fem studieår i Bergen med mål om jobb på Aker 

Brygge. Isteden tok utdannelsen fire år fordelt på land som Hong Kong/Kina 
og Frankrike. På veien tok jeg internships i inn- og utland før jeg nå har tatt 

tilhold i et land med ~7 regndager i året, en arbeidsuke som begynner på 
søndag og kommunikasjon på norsk kun når jeg taster inn et +47-nummer. 

Det er rart hvordan tilfeldigheter spiller inn og gjør at veien blir til mens 
man går, men je ne regrette rien.

T E K S T  O G  F O T O :  L A R S  Ø I V I N D  T O R P  H A A K E N S T A D
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Dubai – den siste expat 
destinasjonen

Det å bo og jobbe i Dubai er etter min mening
undervurdert da det er en av verdens
siste expat-destinasjoner som tilbyr de såkalte 
«expat-pakkene» med hushjelp, sjåfør og bar-
nepike. Det er en del nordmenn her, men det 
gjelder hovedsakelig familier, og få young pro-
fessionals. Til gjengjeld møter man mennes-
ker fra alle verdens hjørner med svært ulike 
bakgrunner. De lokale emiratene utgjør kun 
~15 prosent av befolkningen i landet, hvorav 
resten er på en eller annen form for arbeidsvi-
sum, som meg selv. Da det er vanskelig å få per-
manent oppholdstillatelse, er Dubai et sted 
mange jobber noen år, før man returnerer til 
hjemlandet eller til andre destinasjoner. På den 
måten forblir Dubai en transition hub. Dette 
gjør at man stadig møter nye spennende men-
nesker, men baksiden er at venner ofte drar.

Med en travel arbeidsdag og billig arbeids-
kraft outsources det meste av manuelt arbeid 

som vasking, stryking, matlaging og kjøring 
(med mindre man vil benytte muligheten til å 
eie en sprek bil til en relativt billig penge). Kli-
maet er behagelig ca. åtte måneder av året før 
det blir varmt, og regn forekommer så sjeldent 
at man som nordmann nyter det de dagene det 
skjer. Det er ingenting som kan erstatte norsk 
natur og friluftsliv, men om man er aktiv er 
det heller ikke feil å kunne spille volleyball på 
stranda gjennom hele vinteren, stå på wake-
board og dykke i januar eller løpe halvmaraton i 
ørkenen. Utover dette er Dubai bygd opp rundt 
turisme, og mulighetene er mange for cham-
pagne-brunch, en bedre middag eller et pulse-
rende natteliv.
Prisnivået og bokostnader er generelt sett høyt 
(tilsvarende London og New York), men siden 
vi som jobber i de forente arabiske emirater 
ikke betaler inntektsskatt er det økonomisk sett 
svært gunstig alt i alt. Min opplevelse er at ferd-
sel i Dubai er svært trygt, men som alle andre 
land er forståelse for lokale skikker alfa og 
omega. Så lenge man viser litt mer aktsomhet 
enn en gjennomsnittlig nordmann klokka tre 
på morgenen i Syden, er det absolutt intet pro-
blem å bo i Dubai.

Veien til fulltidsjobb

Det var aldri noen plan å ende opp i sandkassa, 
og med studiebakgrunn fra Kina var det heller 
ikke opplagt, men uten å være business-fluent i 
mandarin er det vanskelig å skaffe jobb i Kina/
Hong Kong innen finans. Etter fullført bachel-
orgrad i Hong Kong fikk jeg en sommerjobb på 
ambassaden i Beijing før mandarinstudiene. 
Dette bidro til å sikre to nye og mer relevante 
internships innen finans, først et i England der-
etter et i Oslo hvor jeg opparbeidet meg erfa-
ring og forståelse av bransjen. Gjennom en stu-

Navn: Lars Øivind Torp Haakenstad
Studie: Bachelor of Business Administration fra 
The Hong Kong University of Science and Technology, 
årsstudium i Mandarin, Qingdao University, Kina
Jobb: Corporate finance analyst i Delta Partners 
Group, Dubai
ANSA-erfaring: Tidligere styremedlem i ANSA Kina 
og arrangør av AAC 2012-2014

»
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diekamerat fikk jeg høre om mulighetene i 
Delta Partners Group, noe som resulterte i en 
jobb.Delta Partners Group fokuserer på tele-
kommunikasjon, medier og digitale tjenester 
i fremvoksende markeder og tilbyr konsulent-
tjenester, finansiell rådgivning samt inves-
teringer gjennom private equity-divisjonen. 
Selskapet har rundt 185 ansatte fordelt på 66 
nasjonaliteter og syv kontorer internasjonalt, 
det føles på mange måter som en permanent 
GF-samling [ANSAs generalforsamling, red.
anm.].. Reising i jobbsammenheng til inter-
essante destinasjoner bidrar også til en bedre 
overgang fra en mobil ANSA-tilværelse til litt 
mer faste rammer i arbeidslivet. 

Poenget jeg vil fremheve er at det er lurt å bygge 
arbeidserfaring stein på stein. Gradvis kan man 
klatre videre mot mer interessante og relevante 
områder. Det er alltids en eller annen form for 
overføringsverdi fra de fleste jobber en kan ta 
og selv om det kanskje ikke oppleves slik om 
man jobber deltid i klesbutikk eller har som-
merjobb i hjemmesykepleien. Men brått sit-

ter man der med fulltidsjobb og innser at Steve 
Jobs hadde et poeng angående «connecting the 
dots». Videre viser arbeidserfaring før, under 
og ved siden av studiene at du er villig til å stå 
på. Samtidig bygger man et nettverk, noe som 
alltid kommer godt med da det er ofte på den 
måten man får jobb, både som nyutdannet og 
mer erfaren.

Jobb i Norge kontra utlandet

Norge er uten tvil et av verdens beste land å 
bo i, men om du skal starte karrieren er det 
utrolige muligheter i utlandet, noe jeg mener 
ANSA-alumnier er bedre rustet til enn de 
fleste. Faglig kunnskap, internasjonal erfa-
ring, stå-på-vilje, bein i nesa, fett på nervene 
og respektable prestasjoner innen trillekof-
fertsprint er kvaliteter og egenskaper vi har 
opparbeidet - og som man får god bruk for i en 
karriere utenlands.

KARRIERE KARRIERE

Arbeidsmarkedet i Norge er tradisjonelt sett 
veldig attraktivt og godt kjent for høye lønnin-
ger (som er kjekt med tanke på nedbetaling av 
studielån), men i det siste har det blitt tøffere 
enn tidligere. Om man isteden skaffer seg en 
jobb utenlands, og spesielt land uten skatt, vil 
jeg påstå det er bedre både for sparegrisen og 
karrieren. Som alle ANSA-studenter vet; det er 
ganske kult å reise ut, men om man har mulig-
het og vil; hvorfor ikke forlenge utenlandsopp-
holdet videre over i arbeidslivet? Man kan all-
tids komme hjem, og da har man noe på CVen 
omtrent ingen andre i søknadsbunken har.

6

1. DUBAI HAR INTERESSANT ARKITEKTUR OG MINNER PÅ 
MANGE MÅTER OM KINA DA DET STADIG BYGGES OG ARKI-
TEKTENE FÅR FRI UTFOLDELSE TIL Å TEGNE AKKURAT HVA 
DE VIL. FOTO: BOULE/SHUTTERSTOCK.COM

2. UTSIKTEN FRA HOVEDKONTORET OG MARINAEN.

3. I DUBAI KAN MAN DRA PÅ STRANDA HVER HELG ÅTTE 
MÅNEDER I ÅRET.

4. VOLLEYBALL - DUBAIS VINTERAKTIVITET.

5. DEN SPANSKE KOLLEGAEN MIN POL OG MEG FØR ET HALV-
MARATON I ØRKENEN.

6. UTSIKTEN FRA KONTORET I DUBAI INTERNATIONAL FINAN-
CIAL CENTER.
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TRAINEE-STILLINGER 2017
SKATTEETATEN – 7. november
Master – IT, informatikk og annen teknologisk utdanning 
NORDEA – Høst 2016 (følg med på nordea.no\career)
Master – ulike fagfelt 
CSC – April 2017
Bachelor og master – ingeniør, IT, økonomi og administrasjon
SCHIBSTED – Søknad åpner i slutten av september med frist i november 2016
Master – ulike fagfelt
ABB – Søkere vurderes fortløpende 
Master - teknologi og ingeniør
TRAINEE SØR – 15. oktober 2016 og 15. mars 2017
Master – ulike fagfelt
BORREGAARD – Februar 2017
Master – økonomi, markedsføring og administrasjon
CISCO – slutten av november 2016
Bachelor og master – økonomi, ledelse, IT, markedsføring, salg, finans og 
kommunikasjon
ELKEM – Søknad åpner i slutten av september
Master – ingeniør, økonomi, finans og industriell økonomi
INTILITY – søkere vurderes fortløpende
Master – ulike fagfelt
KOM TRAINEE – Februar 2017
Bachelor og master – ulike fagfelt
KANDIDAT HELGELAND – Mars 2017
Bachelor og master – ulike fagfelt 
MARITIM TRAINEE – 1. februar 2017
Master – økonomi, teknologi og jus 
NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT - Søknadsfrist 30. september 2016
POSTEN\BRING – Søknad åpner midten av september 2016, frist oktober 2016
Master – ulike fagfelt  
SOPRA STERIA – Søkere vurderes fortløpende
Master – økonomi og IT 
STATENS VEGVESEN – Januar 2017
Bachelor og master – tekniske fagfelt 
TRAINEE SALTEN – Februar 2017 
Master – økonomi og ingeniør
TRAINEE NARVIK-REGIONEN – Mars 2017
Bachelor og master – ulike fagfelt
TRAINEE INNLAND – Februar 2017
Master – teknologi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap, økonomi, markeds-
føring, jus, IT

INTERNSHIP-STILLINGER 2017
ABB – Søknadsfrist mars/april 2017
AVANADE – Søknadsfrist medio oktober 2016
DANSKE BANK – Søknadsfrist mars 2017
DELTA PARTNERS GROUP - Søknadsfrist november 2016
DNB – Søknadsfrist 1. november 2016
DNB - ANSA INTERNSHIP - Søknadsfrist 6. november 2016
ELKEM – Åpner for søknader i slutten av september 2016
FINANSMARKEDSAVDELINGEN – Søknadsfrist 1. november 2016 /
 1. mai 2017
HYDRO – Åpner for søknader medio september 2016
KONGSBERG GRUPPEN – Søknader blir vurdert løpende
MULTICONSULT – Åpner for søknader i januar 2017
NORCONSULT – Åpner for søknader i november 2016 
NORDEA – Åpner for søknader 1. kv. 2017
PEAB – Søknadsfrist februar 2017
PGS – Åpner for søknader i begynnelsen av 2017
RAMBØLL – Åpner for søknader februar 2017
STATKRAFT – Åpner for søknader i mars 2017
STATSBYGG – Søknadsfrist februar 2017 (åpner des. 2017)
CAPGEMINI – Søknadsfrist 15. oktober
SCHIBSTED – Søknadsfrist november 2016
STOREBRAND - Programmet "Sandbox" har søknadsfrist vinter 2017   

DET FØRSTE  
SKRITTET… 
Kick-start neste år - og karrieren 
- med et internship eller trainee-
stilling! Her har vi samlet 
søknadsfrister for en rekke firmaer 
og flere vil du kunne møte på 
Karrieredagen i Oslo 20. desember. 

Et internship gjør du ofte underveis i studiet, mens trainee er for 
deg som er eller blir ferdig med studiet og har mindre enn to års 
arbeidserfaring. 

!
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Planen var alltid å ta et såkalt friår mellom bac-
helor og master for å fylle på CVen med relevant 
erfaring og tanken var å reise til Latin-Amerika 
for å vekke glemte spanskkunnskaper til live. 
Men så var det noen som nevnte at de fleste nor-
ske ambassader tar inn praktikanter – og jeg 
hadde bruk for en plan B hvis Latin-Amerika-
prosjektet falt i fisk. På UDs hjemmesider fant 
jeg listen med de ulike utlysningene og begynte 
å gå gjennom disse for å se om det var noen 
land jeg kunne tenke meg å jobbe i. Med mange 
spennende land på listen falt valget til slutt på 
Myanmar. Et land jeg ikke kunne mye om fra 
før, men som virket interessant både kulturelt 
og politisk. 

Jeg leste meg opp om Myanmar generelt og om 
ambassadens arbeid spesielt og sendte i vei en 

søknad. Noen uker senere ble jeg kalt inn til 
telefonintervju – og plutselig var plan B blitt til 
plan A og jeg kunne bestille billett til Yangon, 
Myanmar med retur seks måneder senere!

Yangon er en by med like mange mennesker 
som Norge totalt, men expat-miljøet er fortsatt 
relativt lite. Noen blir her i årevis, mens andre 
drar etter tre måneder. Det betyr at det alltid er 
noen som er interessert i å få nye venner. Landet 
er i vekst og det åpnes nye restauranter og barer 
nesten hver uke og det er alltid noe å bli med på. 
I tillegg er Myanmar et fantastisk land å reise i 
og med fri i helgene er det mulig å dra på korte 
backpacker-turer, eller bruke litt mer penger og 
bo på fine hoteller til greie priser. Fordi store 
deler av Myanmar ikke har vært åpent for turis-
ter i så lang tid møter man ofte folk som er like 

interessert i å ta bilde av og med deg, som du er 
i å ta bilde av landet. 

Befolkningen er i all hovedsak smilende, venn-
lige og hjelpsomme, selv om engelskkunnska-
pene til tider begrenser kommunikasjonen. På 
rekordtid har mye blitt endret og modernisert 
i dette mangfoldige landet, men mange tradi-
sjoner er fortsatt beholdt. De fleste kvinner og 
menn går med det tradisjonelle loghy-skjørtet, 
kvinner og barn går med tanaka i ansiktet, en 
gul krem laget av bark, de fleste tygger betel-
nøtt og å være politisk aktiv er ikke helt upro-
blematisk.  

Myanmar, også kalt Burma, fikk i november 
i fjor sin første sivile og demokratisk valgte 
regjering. Helt fra 1962 og fram til 2011 ble lan-

Navn: Ida Smedstad
Alder: 25
Utdanning: Bachelor i utviklingsstudier
Jobb: Studentpraktikant ved Den kongelige 
norske ambassade i Yangon, Myanmar

MINGALABA 
FRA MYANMAR 
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1. EN AV MANGE NYSGJERRIGE APER VED MOUNT POPA. 

2. EN UNG MUNK NYTER UTSIKTEN FRA TOPPEN AV EN 
PAGODA I BAGAN.

3. PÅ VEI TIL MOUNT POPA - ET HELLIG FJELL MED KLOSTER PÅ 
TOPPEN AV 777 TRAPPETRINN.

4. GAMLE BYGG I KOLONISTIL I DOWNTOWN YANGON - EN 
DEL AV ARVEN ETTER BRITENE SOM STYRTE LANDET FRAM 
TIL 1948.

det styrt av en militærjunta. I 2011 ble det opp-
rettet et nytt parlament, men med en regje-
ring dominert av representanter fra juntaen. 
Da Aung San Suu Kyis parti National Lea-
gue for Democracy vant valget i 2015 var det 
en stor seier for demokratiet. Nå er landet mer 
åpent enn på lenge og en forventer stor økono-
misk vekst og demokratisering. Fortsatt pågår 
det væpnede kamper mellom etniske minori-
tetsgrupper og regjeringshæren i deler av lan-
det og flere hundre tusen mennesker lever som 
internt fordrevne i midlertidige leirer.  

Det å være praktikant ved en av Norges ambas-
sader gir deg en god mulighet til å se hvordan 
den norske utenrikstjenesten fungerer, få rele-
vant arbeidserfaring og oppleve et nytt land. På 
ambassaden arbeider de to praktikantene tett 
med de tre utstasjonerte diplomatene, ambas-
sadøren og administrasjonen. Arbeidsoppga-
vene strekker seg fra å dra på møter med ulike 
organisasjoner og FN-organ, skrive politiske 
rapporter og notater til å oppdatere hjemme-
siden, jobbe med arkiv og bistå administrasjo-
nen. Ambassaden i Yangon er unik fordi den er 
med i et prosjekt der fire nordiske diplomatiske 
kontorer er samlet i et åpent kontorlandskap og 
deler administrasjon og sjåfører. For meg inne-
bærer det blant annet større innsikt i hvordan 
de andre nordiske landene arbeider og et større 
nettverk av internasjonale kontakter. 

Jeg stortrives ute, men det er selvsagt dager 
som er mer utfordrende enn andre. Myanmar 
regnes fortsatt som et såkalt «hardship»-land 
og når strømmen går for femte gang om dagen, 
det er 45 grader ute og alt du har lyst til er å gå 
med langbukse uten å svette og spise knekke-
brød med makrell i tomat, føles Norge langt 
unna. Heldigvis finner man sine egne oaser – 
om det er i form av trening på det lokale bok-
sesenteret, kafébesøk med nye venner eller en 
kald øl på en av «ølstasjonene». Levekostna-
dene er fortsatt relativt lave, noe som gjør det 
mulig å spise ute og unne seg en ekstra drink 
litt oftere enn hjemme. 

Da jeg dro tenkte jeg at seks måneder var lenge 
å være borte hjemmefra, men nå som jeg nær-
mer meg den siste måneden føles det ut som 
jeg akkurat har kommet og at jeg har fått satt 
meg inn i arbeidsoppgavene på ambassa-
den. Men det er vel også sånn det skal være – 
en smakebit av livet i utenrikstjenesten og på 
arbeidslivet. Hjemme venter masterstudier 
i statsvitenskap, mulighet til utveksling og 
makrell i tomat.

KARRIEREKARRIERE
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Kan du fortelle litt om TV-programmet du 
er med på?
TV-programmet jeg er med på heter Abnormal 
Summit, eller Non-Summit på engelsk. Det er 
et humoristisk debattprogram hvor utlendin-
ger fra forskjellige land diskuterer diverse kor-
eansk kultur og sammenligner med sitt eget 
land. 

Jeg får veldig mange varierte spørsmål, men 
mange koreanere er interessert spesielt i det 
norske velferdssystemet, likestilling, holdnin-
ger til innvandrere og flyktninger. I tillegg er 
temaer som kjærlighetsforhold og holdninger 
i samfunnet til samboerskap og barn før gifte-
mål populære.

Hvordan kom du over stillingsutlysningen? 
Jeg ble oppfordret til å ta kontakt med TV-sel-
skapet fra min koreanske professor i Japan og 
av mine koreanske venner her, da de mente 
jeg ville passe godt til dette programmet. Jeg 
hadde liten tro på at jeg faktisk ville få en TV-
jobb, men det hørtes morsomt ut og jeg tenkte 
det var verdt å prøve så jeg sendte TV-selskapet 
en søknad på mail. Det var ikke utlyst noen stil-
ling, men jeg fant mailadressen på nett. Etter et 
par intervjurunder fikk jeg tilbud om jobb og 
takket gladelig ja. 

Hvordan har det å jobbe siden av studiene 
bidratt til å forme ditt opphold i Sør-Korea?
Jeg studerer koreansk kultur og det å ha en jobb 
ved siden av er en god måte å komme innen-
for kulturen og også bli bedre i språket. Job-
ben har hjulpet meg å få mange nye venner og 
til å møte mange mennesker jeg ikke ville møtt 
ellers. Jeg føler at jobben hjelper meg til å opp-
leve mye mer av Korea enn om jeg bare hadde 
sittet på skolen.

Tror du man ved å velge mer «unike» studi-
esteder også får flere «unike» karriere- og 
studiemuligheter, lik jobben du har nå?
Det er flere land som jobber med å bli mer glo-
bale, men som fortsatt mangler internasjonal 
arbeidskraft og personer som kan godt engelsk. 
Om man velger å studere språk og kultur i for 
eksempel Korea eller Japan, tror jeg man let-
tere blir sett på som unik og ettertraktet på 
jobbmarkedet enn om man velger for eksem-
pel et engelskspråklig land. Jeg jobbet en peri-
ode i Japan før jeg kom til Korea og opplevde at 
det var lett å finne jobb der etter endt univer-
sitetsgrad på japansk. Om man ønsker å jobbe 
i Norge får man kanskje ikke flere muligheter, 
men garantert mer unike muligheter. For min 
egen del har jeg ikke tenkt så mye på fremtidige 
jobbmuligheter når jeg har valgt studiesteder, 
men heller valgt ut i fra hvor jeg tror vil gi meg 

KJENDIS I KOREA!
Norske Nikolai Johnsen har vært fast inventar på den koreanske TV-skjermen 
det siste året. På gaten blir han nå kjent igjen og googler du navnet hans på 
koreansk, får du over 21 000 treff. Snakker vi verdens kuleste deltidsjobb?

KARRIERE KARRIERE
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nye og unike opplevelser. Det kan virke veldig 
vanskelig å lære et helt fremmed språk, men 
det er mye lettere enn man skulle tro om man 
først reiser og har en positiv holdning.

Hvordan vil du beskrive den koreanske TV-
kulturen?
Jeg føler at koreanere ser mye på TV og at de 
interesserer seg veldig for TV-kjendiser.  
Reality shows er veldig populære og deltagerne 
er vanligvis musikkartister og skuespillere. Det 
er mange av programmene her som kan virke 
kjedelige om man ikke kjenner til deltagerne. I 
programmet jeg er med på nå har vi alltid for-
skjellige koreanske kjendiser som gjester, noe 
som har bidratt til at programmet har oppnådd 
en viss popularitet. En stor forskjell fra Norge 
og mange andre land er at det sjeldent er pause 
mellom sesonger av TV-program. Det vil si at 
det er nesten umulig å få ferie for de som job-
ber med TV på fulltid, særlig de bak kamera. 

Hvordan er det å jobbe i Korea?
Koreanere har veldig ofte jobbfester, noe som 
gjør det lettere å bli godt kjent med medarbei-
dere man ikke snakker så mye med når man 
faktisk jobber. For min del har jeg blitt godt 
kjent med flere også bak kamera og blitt invi-
tert med hjem til de jeg jobber med. 

Som utenlandsk student tror jeg de fleste 
har mye de kan potensielt bidra med i 
utenlandsk media.

»
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På TV-programmer liker de veldig godt å gjøre 
narr av hverandre, noe som gjør at stort sett alle 
som jobber med TV her har masse selvironi og 
humor.

Noen tips til norske utenlandsstudenter 
som kunne tenke seg å gjøre noe lignende?
Det finnes helt sikkert lignende muligheter 
i andre land, både på TV og radio. Som uten-
landsk student tror jeg de fleste har mye de kan 
potensielt bidra med i utenlandsk media. Om 
det er noe man ønsker å jobbe med burde man 
ikke vente på stillinger, men heller sende inn 
søknader til alt og alle man er interessert i. 

Og kanskje også – hvordan går man frem i 
jobbsøkingen?
Jeg tror noe av det viktigste er å jobbe for å få 
mange venner og et godt nettverk i landet man 
er i. Jo flere man kjenner, desto flere tips og 
ideer får man. Når man er på utkikk etter jobb 
og når man skal søke, er det veldig god hjelp å 
ha venner fra landet man er i som kan hjelpe til 
og gi råd om hvordan man burde gå frem.

Hva var det som gjorde at du valgte å reise 
til Sør-Korea for å studere? 
Korea er et unikt og fascinerende land som 
mange nordmenn vet lite om. Jeg ble interes-
sert i koreansk kultur gjennom koreanske ven-
ner da jeg tok bachelorgraden min i Japan, hvor 
jeg studerte PR og Media ved Tokai Universitet. 
Jeg er veldig glad i koreansk mat og har blitt vel-
dig interessert i forholdet mellom nord og sør 
etter å ha reist mye i både Nord og Sør-Korea. 
Jeg synes det er spennende og motiverende å 
lære om land og kulturer det ville vært vanske-
lig å bli kjent med om jeg hadde blitt i Norge. 
Jeg føler det hjelper meg å se ting fra flere vin-
kler.

Hva studerer du? 
Jeg tar en mastergrad i koreanske studier 
på Korea University, International Graduate 
School. Her studerer jeg koreansk kultur, sam-
funn og historie. Klassene er på engelsk, men 
jeg var i Korea i ett år som utvekslingsstudent 

fra det Japanske universitetet i 2010 for å lære 
språket, og gikk et halvt år på språkkurs her før 
jeg begynte på mastergraden.  

Hva er planen videre? 
Jeg har vært fast deltaker i dette programmet 
et år og sluttet nettopp i forbindelse med ny 
sesong og nye deltakere. Den siste tiden har jeg 
vært gjest i diverse radioprogram og var nylig 
med på å promotere den norske filmen Bølgen i 
Korea gjennom en egen Instagram-konto hvor 
jeg svarte på spørsmål om norsk film og kultur.

Videre er planen min å jobbe mer med et reise-
selskap som heter Tongil Tours med mål om 
mer internasjonal, kulturell utveksling med 
Nord-Korea.

ALLE FOTO: NICOLAI JOHNSEN
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LAND
LAND, UTLAND, INNLAND. ANSA ER EVENTYREREN SOM LEGGER NYTT LAND FOR SINE FØTTER. HVORDAN ER 
DET DER DU ER? I DENNE UTGAVEN REISER VI LANGT OG HØRER HVORDAN DET ER I STORBYEN BOGOTÁ, PÅ 

FELTARBEID I KIRGISISTAN OG I BAKGÅRDER I OXFORD. I TILLEGG HAR VI SNAKKET MED MEDISINSTUDENTER I 
FIRE ULIKE LAND, DUKKET INNOM ET VARIERT UTVALG LESEPLASSER OG IKKE MINST, FÅTT TI TIPS TIL KINA! 

VERDEN LIGGER FOR DINE FØTTER, LA DEG INSPIRERE AV NYE VEIER DU KAN VELGE HER …
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LANDLAND 

Jeg studerer grafisk design og art direction 
ved en kunstskole i Milano. I faget samtids-
kunst fikk jeg i eksamensoppgave å lage et verk 
basert på en samtidskunstner jeg er inspirert 
av. Det finnes mye samtidskunst jeg setter pris 
på, men også en hel del samtidskunst jeg synes 
er meningsløs og på grensen til desperat i for-
søket på å bli en velkjent kunstner. Jeg forstod 
fort at denne eksamenen var min gylne mulig-
het til å få ut frustrasjonen min mot dette - som 
et stikk til samtidskunsten.

Jeg valgte derfor Piero Manzoni som inspira-
sjon [italiensk samtidskunstner kjent for sin 
ironiske tilnærming til avantgarde-kunst, red.
anm.] og leverte en egenprodusert fis på boks 

FIS ER 
KUNST

med tilhørende video om hvordan fisen ble 
unnfanget. Fisen ble overrakt i en signert boks 
med et grafisk oppsett hvor man finner beskri-
velse av fisens karakter og opphav.

Etter å ha vist video av unnfangelsen og gitt 
sensor boksen med fisen min i, ble jeg sendt ut 
av klasserommet med karakter A og en sensor 
i ekstase. 

Et halvår senere traff jeg sensor i skolegården 
og spurte om han fortsatt har fisen min, og den 
har visst fått hedersplass på kontorpulten hans. 

Aldri glem: fis er kunst!

Et halvår senere traff jeg 
sensor i skolegården og 
spurte om han fortsatt har 
fisen min, og den har visst 
fått hedersplass på kontor-
pulten hans.

T E K S T  O G  F O T O :  E R L E N D  S T O R A K E R
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ANSA INFOSENTER
ANSA INFOSENTER REISER HVERT ÅR VERDEN RUNDT PÅ JAKT ETTER DE BESTE STUDIETIPSENE TIL DEG. 

DE BESØKER STUDIESTEDER, MØTER STUDENTER OG FÅR TIPS OG ANBEFALINGER. DET HELE KAN DU SE PÅ 
ANSA.NO OG FÅ INFORMASJON OM PÅ VEILEDNINGER, TEMAKVELDER OG STUDIEARRANGEMENTER.

LENA I FRANKRIKE
«Verdens eldste businesskole ligger i Paris! Her besøker jeg 

ESCP sammen med Eirik Gismervik og Emmanuelle Khvatov fra 
Gateway College.»

TORIL I NEDERLAND 
«Visste du at Nederland er et av landene i Europa med høyest 
rangerte universiteter, flest engelskspråklige grader og årlig 

studieavgift på rundt 2 000 euro? I vår besøkte jeg universite-
ter i Amsterdam, Rotterdam, Leiden og Haag, møtte landets 

utdanningsmyndigheter samt norske studenter.»

HANNAH I RUSSLAND
«Protip fra Infosenteret: sparkesykkel er et av de mest effek-

tive fremkomstmidlene i St. Petersburg! Her testes det ut mel-
lom besøk på universiteter og en utdanningskonferanse jeg del-

tok på i våres.»

JORGE I KINA
«Her er jeg sammen med lokallaget ANSA Beijing og spiser 

byens spesialitet: Beijing-and, på en av byens eldste restauran-
ter som er mer enn 100 år gammel (restauranten, ikke anden). Vi 

spiste norsk sjokolade som jeg tok med til dem som forett.»
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TOPP TI: KINA
 «…Should I go or should I stay? »  

- Gooo! Og her er topplisten over hva du bør gjøre:

T E K S T  O G  F O T O :  M I A  V O L L A N ,  I N F O R M A S J O N S A N S VA R L I G  I  A N S A  K I N A

NANJING
Dette var tidligere Kinas hovedstad og ønsker 
du å forstå og utforske kinesisk kultur så er 
dette stedet å dra til. 

HUASHAN
«The World’s most dangerous trail». En fly-
tur unna Shanghai kan du få adrenalinet til å 
pumpe i Huashan-fjellet. 

Obligatorisk togtur fra Shang-
hai er til denne byen som er 
kjent for sine sjarmerende 
kanaler og praktfulle pagodaer, 
templer.

SUZHOU

HONG KONG
Savner du en litt mer vestlig hverdag? Savner 
du natur og strand? Savner du merkevarer til 
en rimeligere penge? Neste tur kan da legges til 
Hong Kong. 

LAND 
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8. 9. 10.

7.6.

GUILIN
Just google it! Dette er området som ofte havner 
på postkort. Lei deg en scooter og du har nok å 
gjøre for flere dager.

YELLOW MOUNTAIN
Vi er fra Norge og mener vi har den fineste 
naturen, men dette stedet vil nok ta pusten fra 
deg uansett hvor godt vant du er! Dessuten vil 
du etter en tid i Shanghai, eller en annen storby, 
ønske å oppsøke steder å trekke inn frisk 
luft på. 

TAIPEI
For en billig penge kan du også oppleve Taipei 
i Taiwan, som offisielt også er en del av Kina. 
Naturen og menneskene her er en positiv over-
raskelse. Det er også mange hippe strøk der det 
er lett å ta rollen som en fascinert observatør.

TOKYO
Slå to fluer i en smekk! Er du heldig kan du 
nemlig finne en tur-retur-billett til Tokyo for 
under 600 kroner.Her bugner det av sprøe akti-
vitetstilbud og moderne arkitektur. 

XIAN
Føler du at du trenger inspirasjon til hvordan 
du kan bli passet på også etter din egen død? Ja, 
da er det mye å hente om du drar til Terracotta 
Army like utenfor Xian. Her vil du få se rundt 8 
000 soldater og hester fra ca. 200 f.Kr. bygd for 
å beskytte daværende keiser etter sin død. 

BEIJING
Det er to ting du ofte blir spurt om når du 
komme hjem til Norge igjen. «Så nå snakke du 
vel flytende kinesisk!?» er det første, det andre 
er «Du har vel vært på muren!?». Da kan det 
være greit å kunne svare «ja» i det miste på ett 
av spørsmålene. 

A N D R E  F O T O :  G R E I R ( 1 ) ,  S O N G Q U A N  D E N G ( 2) ,  H K O M A L A ( 5) ,  F U Y U  L I U (7) ,  H U N G  C H U N G  C H I H ( 10 )  /  S H U T T E R S T O C K . C O M

5.
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ARKITEKTSTUDENT 
I 1:1 SKALA

LAND

T E K S T  O G  F O T O :  I N G R I D  R A B O  H A L V O R S E N

Den nylige avdøde arkitekten Zaha Hadid 
sa; «If you want an easy life, don’t become an 
architect.»Akkurat det har hun sannelig rett 
i. I løpet av mine tre år ved Oxford School of 
Architecture har jeg aldri opplevd så mange 
tårer, så mye frustrasjon og sinne. Men inn-
imellom alt snørret har jeg også opplevd en 
enorm mestringsfølelse. Jeg går derfor fremti-
den i møte med hodet høyt hevet i tillegg til en 
tykkhudet sjel i bagasjen.

Det som er både givende, men samtidig dels 
frustrerende med å studere arkitektur, er at 
det ikke finnes noe riktig svar. Gjennom opp-
holdet mitt her har vi hatt to møter i uken med 
lærere som kalles for tutorials. Dette er en vei-
ledningstime der du som student alltid må 
komme med nytt materiale for å kunne utvikle 
den pågående designprosessen, som på slut-
ten av semesteret blir til en bygning. Som regel 
skiftes det på lærere fra gang til gang, men du 
kan også oppleve å få et møte med en ingeniør. 
Den store utfordringen er å finne balansegan-
gen mellom hva tre forskjellige lærere forteller 
deg, din egen stemme som designer, samt den 
fryktede modulhåndboken. Dette er ikke lett å 
balansere, spesielt ikke for meg som så mange 
andre norske jenter der ute lider av «flink pike-
syndromet», og derfor skal gjøre alt jeg får 
beskjed om. 

Men dette «syndromet» har også vist seg å 
være hjelpsomt ettersom det per i dag bare var 
under halvparten av oss i kullet som ble utek-
saminert. Ved en slik utskillingsprosess sit-
ter du igjen med et studentmiljø preget av 
seige masochister hvor ingen gir seg ved mot-
gang. Vi er i en konstant læringsprosess – også 
oss imellom. Vi pusher grenser ved eksperi-
mentering av modellaging, ortografiske teg-
ninger eller for eksempel live-prosjekter i en 
1:1 skala. På denne måten oppnår du en spesi-
ell frihetsfølelse. Du blir nødt til å gi slipp på 

1

2 3
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1. DET TREDJE ÅRET DRO VI PÅ STUDIETUR TIL PORTUGAL. 
HER BESØKTE VI ET MARMORSTEINBRUDD UTENFOR VILA 
VIÇOSA OG BYGGET EN MARMORPAVILJONG UT AV REST-
MATERIALE FRA EN LOKAL FABRIKK.

2. RESTMATERIALET BESTOD AV SMÅ MARMORFLISER SOM 
MÅTTE SETTES FORSIKTIG SAMMEN MED MØRTEL OG 
SOM VIRKELIG TESTET TÅLMODIGHETEN NÅR HVER FLIS 
MÅTTE HOLDES STATISK PÅ PLASS I 45 – 60 MIN PÅ GRUNN 
AV DET FUKTIGE VÆRET.

3. DU TRENGER STOR PLASS SOM ARKITEKTSTUDENT, HER 
SKISSES DET PÅ VEGGEN OVER SENGEN! 

4. SOM ARKITEKTURSTUDENT VET DU ALDRI HVA DU KOM-
MER OVER. HER HAR VI LAGET VÅR EGEN OVN FOR Å STEKE 
LEIRFLISER. DESSVERRE FIKK VI EN SINT DIREKTØR PÅ NAK-
KEN FOR Å NESTEN HA BRENT NED UNIVERSITETET ALLE-
REDE I UKE TRE (TIL TROSS FOR AT VI FIKK KLARSIGNAL FRA 
EGNE LÆRERE).

sosiale normer ettersom du støter på situasjo-
ner der du må engasjere deg i et lokalt miljø for 
å kunne forstå de kulturelle verdiene gjennom 
leker, intervjuer eller tredimensjonale desig-
ninteraksjoner. Nå nettopp lagde vi for eksem-
pel en aluminiumsmelteovn i en bakhage for å 
kunne smelte brusbokser. Et eksperiment for å 
utforske potensialet urbant søppel har som et 
bygningsmateriale. Ved et slikt prosjekt blir du 
nødt til å spørre folk om du kan få lov til å bruke 
søppelet deres, og forklare for naboer hvorfor 
det ryker av bakgården deres. Er du ikke litt rar 
fra før av, så blir du det av dette studiet! Men 
som Prima Vera sa: «de gærne har det godt».4

Den store utfordringen er å finne balansegan-

gen mellom hva tre forskjellige lærere forteller 

deg, din egen stemme som designer, samt den 

fryktede modulhåndboken.
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 FIRE OM MEDISIN
Helt siden ANSAs begynnelse har medisin vært et av de mest populære 
studiene for nordmenn i utlandet. Vi tok en prat med fire ANSAere som 

studerer medisin i fire ulike land. 

BERLIN
Charité hører til blant de største universitetsklinikkene i Europa 
og ligger godt plassert i Europas metropol – Berlin. De spredte, 

eldre universitetsbygningene gir inntrykk av å være i Berlins 
gamleby og innimellom forelesningene er det tid for å legge seg 
ned på «die Wiese» og slikke litt sol. I matpausen kan man nyte 

et varmt måltid i kantina som holder lave studentpriser og har et 
stort utvalg i alt fra veganmat til bratwurst. Det å studere på tysk 
var først en utfordring, men det går fort å komme seg inn i språ-
ket og mestringsfølelsen er ubeskrivelig! Studiet her er praksis-
orientert og moderne og vi er hver uke i kontakt med pasienter. 

Ved å bo i en storby som Berlin blir det aldri kjedelig, man velger 
selv hvordan man vil bruke fritiden sin, enten det er ved å prøve 

ut mangfoldet i sportstilbudet eller utelivet. Prost! 

- MARTINE SAGEN NILSSEN

” KRAKOW 
Noe av det som gjør Krakow til en fantastisk by å studere medi-

sin i, er «nærheten»! I mange byer med medisinstudiet kan 
avstandene bli veldig store og man er ofte avhengig av kollektiv-
trafikken. Med unntak av to fakulteter (pediatri og kardiologi), 
er alle tilgjengelige med sykkel, noe som gjør det svært behage-

lig å være student i Krakow. Sentrum er konsentrert og det er lett 
å komme seg rundt og benytte seg av de tilbudene byen har. Med 
høy tetthet av barer, kafeer og restauranter er dette noe som gjør 

byen svært attraktiv!

- SIMEN LØSETH

”

LAND
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ROTTERDAM
Ved Erasmus University Rotterdam studerer du på en av Euro-
pas høyest rangerte skoler innenfor medisin uten at det koster 
skjorta! Det er også gunstig da det nederlandske helsevesenet 
har en lik struktur som det norske og det er uproblematisk å få 
autorisasjon. Undervisningsspråket er nederlandsk, men gjen-
nom Lånekassens språkstipend har du et helt år på å lære det. 

Det vil jeg anbefale da eksamener blir avholdt ca. hver femte uke 
og det undervises helt frem til eksamen. 

Rotterdam er også en flott studentby: Sentralt i Vest-Europa, 
med Brüssel, Paris og London en liten togtur unna, det er lett å 

bli kjent med både nederlandske og internasjonale studenter og 
utelivet er yrende og variert. Økonomisk sett er det også veldig 

hyggelig å være norsk student i Rotterdam!

- ODD MARTIN STRØMNES BØE

” SPLIT
Universitetet i Split er kanskje ikke så kjent, men jeg tror dette 

kommer til å forandre seg fort! Byen er ikke bare et ferieparadis, 
den tilbyr også et helt fantastisk læremiljø. Her nyter vi utsik-

ten over havet innimellom forelesningene som blir holdt av 
motiverte leger, forskere og professorer. Fakultetet tilbyr få stu-

dieplasser, noe som skaper et veldig nært forhold mellom stu-
denter og forelesere. Det gir oss muligheten til å bli kjent med 

legene, lære av dem og forstå hva medisin virkelig handler om – 
å behandle pasienter, ikke symptomer.

- MARINA BELCOVSKA

”

STUDERER DU MEDISIN I UTLANDET? 

Utvalget ANSA Medisin jobber for at studietiden din 
skal bli faglig, sosial og kulturelt innholdsrik. 

Les mer på ANSA.no/ansa_medisin 
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¡SALUDOS DE BOGOTÁ!
Bogotá er en urban colombiansk fjellby som ligger 2 625 moh. i 

hjertet av den Latinamerikanske regionen. En spennende, 
travel og fargerik by hvor den eneste «risikoen» er at man 

ønsker å bli! 

T E K S T  O G  F O T O :  C A R O L I N E  S E Y E R S T E D 

LAND
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Navn: Caroline Seyersted
Alder: 24
Studie: Politiske Latin-Amerika-Studier
Studiested: Universidad Nacional de Colombia 
Sosiale medier: ColombiaRediscoveredblog.wordpress.com 

Ankomst i Bogotá

Bogotá har kanskje ikke det beste ryktet med 
tanke på kriminalitet og sikkerhet, men det er 
så mye mer ved denne byen enn det man hører 
om på nyhetene - og den er i stadig i forand-
ring. Det er en enorm by som bare vokser og 
vokser både i areal og befolkning. Dette er fak-
tisk hjemmet til hele syv millioner mennesker! 
Hver gang jeg får spørsmål om hvor mange 
innbyggere det er i Oslo begynner faktisk folk 
bare å le, så det sier en del om størrelsen på 
byene i regionen. Det kan virke litt overvel-
dende i starten med så mange mennesker, men 
man venner seg fort til det. Noe annet man 
også får kjenne på som en nylig ankommet er 
høydesyken. Det er en ganske stor overgang fra 
å bo i Oslo til å plutselig skulle bo in en by som 
ligger høyere enn Galdhøpiggen! 

Universitetet

Jeg har vært så heldig å få lov til å dra på utveks-
ling til Universidad Nacional de Colombia 
hvor jeg faktisk endte med å fullføre bachelor-
graden min som en slags permanent utveks-
lingsstudent. I begynnelsen var det et enormt 
kultursjokk, og tiden her har vært utrolig spen-
nende og utfordrende. Universitetet er helt 

annerledes enn i Norge. Her er det vanlig at en 
bachelorgrad kan ta mellom fire og syv år både 
fordi man går rett fra ungdomsskolen til uni-
versitetet og fordi masterstudiet ennå ikke har 
fått fotfeste. Det er obligatorisk oppmøte til 
alle timene og en helt annen læringsdynamikk 
hvor du blir vurdert jevnlig istedenfor å ha en 
stor avsluttende eksamen hvert semester. På 
en måte gir det mindre frihet, men min erfa-
ring er at man får større læringsutbytte siden 
det er mindre klasser og mer kommunikasjon 
mellom foreleser og student. Det eneste er at 
det er høye krav for å bestå og det er ganske 
vanlig å måtte ta opp fag i løpet av studietiden.

Lunsj

Mellom kl. 11 og 13 er det tid for lunsj, almuerzo, 
og til forskjell fra Norge er dette det største 
måltidet. Det er mulig å kjøpe mat på en av de 
mange kantinene på campus og det er alltid ris 
med enten kylling eller kjøtt akkompagnert av 
bønner, linser, banan og en symbolsk porsjon 
med grønt. Det var litt av en omveltning i star-
ten, men det gir jo egentlig mer mening å spise 
et stort måltid midt på dagen siden det er da 
man trenger mest energi. Noe av det jeg elsker 
er at de alltid har ferskpresset juice til maten 
og at det finnes hundrevis av eksotiske frukter. 

»
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LAND

Transport

For å komme seg rundt i denne vidstrakte og 
varierte byen kan man ta bussen som er kjent 
som Transmilenio. Dette litt forvirrende bussys-
temet er Bogotás versjon av trikk eller t-bane. 
Det kan virke ganske kaotisk i starten med 
alle de forskjellige linjene, navnene og holde-
plassene, men når du får teken på det kan du 
komme deg omtrent hvor det skal være i byen. 
Ellers er Bogotá en sykkelby og hver søndag 
stenges mange av bilveiene og blir til sykkel-
veier. Dette kalles Ciclovía og er veldig populært 
og et kjempebra tiltak. Dersom du skal reise 
utenfor Bogotá, kan du benytte deg av en type 
minibuss som går fra bussterminalene, kalt 
flota. Bokstavelig talt betyr dette flåte eller båt 
som jo ikke gir helt mening, men det er et bra 
og et økonomisk fremkomstmiddel som jeg har 
benyttet meg mye av, og det er fantastisk hvor 
mye fint man kan se på veien! 

Reise

Når man først er i Colombia så har man verdens 
beste utgangspunkt for å reise. På grunn av det 
varierte landskapet og Andesfjellene har landet 
utrolig mange forskjellige klimasoner, noe som 
gjør at det kan føles som om det er mange land 
i ett. Bogotá har et kjølig og skiftende klima, 
men etter bare en times reise med buss kom-
mer du allerede til et tropisk klima, det som på 
spansk kalles tierra caliente. Colombia har alt fra 
snødekte topper, tropisk regnskog, vidstrakte 
slettelandskap, urbant byliv til karibisk idyll.  

Sightseeing

Bogotá har noe for enhver smak. Om du er 
interessert i museer kan de kjente Museo de 
Oro og Museo Botero anbefales. Det først-
nevnte er gullmuseet som er spesielt spen-
nende fordi denne byen faktisk ble grunnlagt 
av spanjolene under deres jakt på gullbyen El 
Dorado. I det andre finner du bildene og ver-
kene til den berømte kunstneren Botero. For å 
sikre seg den beste utsikten over byen kan ste-

der som La Calera, Cerro de Guadalupe og Mon-
serrate være aktuelle. Monserrate er det mest 
kjente og det er også en fin tur opp på fjellet 
hvor du enten kan gå eller ta taubane. Det fin-
nes også en bydel i nærheten av sentrum som 
heter La Candelaria som er veldig populær blant 
turister fordi den er det eneste av den koloni-
ale arkitekturen som ennå er intakt i hovedsta-
den. Det er utrolig stemningsfullt å ta seg en tur 
dit og vandre på brosteinsbelagte gater mellom 
gamle hus og kirketårn. For de som har lyst på 
shopping og uteliv er det Zona Rosa som er tin-
gen. Denne sonen ligger i den nordlige delen av 
byen og er hjemmet til mange fancy kjøpesen-
tre, kafeer, restauranter, butikker og utesteder. 

Kultur

Colombianerne er generelt åpne, glade og utad-
vendte mennesker. De fleste jeg møter er alltid 
veldig hjelpsomme og ønsker gjerne å vise meg 
rundt siden det ikke er så vanlig å møte utlen-
dinger her. Da jeg spurte dem om hvorfor de var 
så imøtekommende, svarte de at det er deres 
måte å bli kjent med andre land og kulturer på 
siden det ikke er så mange som har muligheten 
til å reise utenlands. Det har definitivt gjort det 
lettere å få venner på universitetet også. Jeg har 
lært at man alltid bør spandere litt eller dele på 
ting, særlig når det kommer til mat og drikke. 
Om man kjøper seg en kaffe og man er med ven-
ner, er det vanlig at man bytter på å spandere 
istedenfor at alle kjøper seg hver sin. 

Bogotá er definitivt en by som er verdt å bli 
kjent med. Det er utrolig spennende å få lov til 
å studere her og studielånet rekker langt. Det 
er også en fin mulighet til å bli kjent med en 
kultur som virkelig er helt annerledes og til å 
se Norge og Europa utenfra. Som jeg nevnte i 
begynnelsen er den eneste "risikoen" at man 
ønsker å bli, og for min del kan jeg definitivt si 
at jeg ønsker å bli her en stund til!

1. UTSIKT FRA CERRO DE GUADALUPE.

2. LA PLAZA CHE PÅ UNIVERSITETET.

3. PÅ TUR MED VENNER FRA UNIVERSITETET.

4. GATE I LA CANDELARIA.

2

3

4
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MIN LESEPLASS

STILLEHAVETS STUDIEPARADIS

På campus er det frodig natur overalt og et svømmebasseng 
vi gjerne tilbringer lesepausene i. Når vi skal lese, setter vi oss 
i denne buréen. Den har alt man trenger; bord, stikkontakter, 
internett, palmesus og, ikke minst, utsikt mot horisonten …

ISLAND SETT FRA HESTERYGGEN

Jeg har funnet det perfekte studiet for en ekte hestejente, hvor 
mye av undervisningen foregår i stallen! Så til tross for bachel-
oroppgaven jeg må jobbe med denne høsten, gleder jeg meg til 
de andre praktiske fagene vi har hvor mye av eksamensforbere-

delsene foregår på hesteryggen.

KARAOKEMØTE I OSAKA 

Som mange andre ganger endte også dette gruppemøtet i en 
heidundrende karaokefest, med utkledning og japanske sanger 
på repeat. Japanerne lever opp til ryktene, de elsker virkelig kara-

oke og kan gjerne gjøre det hele kvelden lang. 

UTSTOPPEDE DYR PÅ FRANSK

I Toulouse er over 12% av innbyggerne studenter, alle på jakt 
etter et sted å lese i helgene. Jeg har oppdaget et lite krypinn på 
Le Muséum d'histoire naturelle med fire timer søndagsåpent. 
Tropper du opp 15 min før, er du sikret en liten leseøkt blant 

utstoppede, eksotiske dyr og sjeldne buskvekster.

Karoline Austnes, markedsføring og ledelse ved Ritsumeikan University, Osaka, Japan Gyri Reiersen, sivilingeniør innen elektronikk og informatikk ved
INSA Toulouse, Frankrike

Ina Marie Christiansen, bachelor i miljø- og ressursfag, The University of the South Pacific, Suva, Fiji Elise Englund Berge, BSc i ridning og rideundervisning ved Hólar University College, Island
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HAR DU HØRT OM KIRGISISTAN?
Jeg hadde, som de fleste andre, egentlig ikke hørt om Kirgisistan før jeg i fjor 

sommer satt på flyet på vei hit. Allikevel visste jeg kun etter å ha tilbrakt to uker 
på sommerskole ved Issyk-Kul, verdens andre mest høytliggende fjellinnsjø, at jeg 

måtte tilbake. Jeg måtte lære mer om dette folket og kulturen deres. Stedet for 
feltarbeidet var nå funnet!

LAND

T E K S T  O G  F O T O :  M A R I A  F A G E R H E I M  N I L S S E N

1
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Kirgisistan er oppkalt etter den største etniske 
gruppen i landet, kirgisere, og folkeslaget min-
ner meg i blant om oss nordlendinger: De har 
over lang tid levd i et hardt klima, med høye 
fjell, dårlige muligheter for landbruk og har 
blitt sett ned på fra mange hold. Samtidig er de 
staute, hardtarbeidende og utrolig hyggelige 
og lojale. Det tar tid å bli kjent, men i det lange 
løp er det verdt det, for de har sin helt spesi-
elle historie å fortelle. Språket deres er et tyr-
kisk språk med relasjoner til andre sentralasia-
tiske språk og steppespråk slik som kasakhisk 
og usbekisk. De lærde strides om opphavet til 
kirgiserne, men den mest brukte teorien er at 
de kommer fra Altai-fjellene som ligger mel-
lom Kirgisistan og Mongolia. For folk som ikke 
kjenner til dette området kan kirgiserne for-
veksles med kinesere, det kan de også være, 
men da i form av de etniske gruppene Dungan 
eller Uighur. Kirgisere er en slags god blanding 
av tyrkere, mongoler, og kinesere med sin egen 
kultur og eget språk. De er kirgisere, sitt eget 
folkeslag.  

Å være glad for det man har

Jeg har reist og bodd i en del andre land, men 
Kirgisistan er mitt første land utenfor «Ves-
ten». Livet her er uten tvil annerledes, men det 
er ikke det samme som dårlig. Det å leve i andre 
kulturer tvinger deg til å reflektere over din 
egen. Jeg har alltid reflektert over Norge, men 
her har refleksjonen blitt større. Som nord-

mann er mulighetene uendelige, la ingen for-
telle deg noe annet! Ingenting står i din vei 
for suksess, kun deg selv. Derfor er det uen-
delig urettferdig å sammenligne problemer i 
Norge med de i Kirgisistan, det er en verden 
eller to imellom. Livet i Kirgisistan er godt. Jeg 
har både varmt og kaldt vann, selv om de tok 
bort det varme en måned for «reparasjoner». 
Jeg kan låse døren min. Jeg har innlagt vann og 
jeg føler meg trygg i mitt eget hjem, altså hjem 
som i leiligheten min i en gammel sovjetblokk 
fra slutten av 70-tallet i 12. mikrodistrikt. Stu-
diene mine er gratis. Jeg har nok penger til å 
gjøre det jeg vil. Jeg har mat på bordet og nære 
venner. Dette er noe man vanligvis ikke tenker 
over som goder, men de er faktisk det. Kirgi-
sistan har høy arbeidsledighet, vold i hjemmet 
er et hverdagsproblem, korrupsjon finnes på 
alle nivåer, utdanning koster penger, ikke alle 
har innlagt vann og noen sulter. De fleste kir-
gisere har aldri vært utenfor landet sitt, til og 
med nabolandene har de begrenset tilgang til. 
Og med tanke på de urealistiske lave lønnin-
gene, som gjør at folk jobber 12 timer dagen, 
sier det seg selv at de aldri har vært utenlands 
eller på «sydenferie». Likevel er de et lykkelig 
folk som er hardtarbeidende. De setter stor pris 
på det de har samtidig som de har store drøm-
mer, både for seg selv og for landet sitt. De er 
som deg og meg, bare på et annet sted i verden. 
Det å utdanne barna sine, ha mat på bordet, tak 
over hodet, jobb og frihet er ofte nok - og et mål 
i seg selv.  

Navn: Maria Fagerheim Nilssen
Alder: 23
Studie: Master i sosialantropologi og Master of 
Arts i Central Asian studies
Studiested: Universitetet i Tromsø og American 
University of Central Asia, Bisjkek, Kirgisistan
Blogg: mariafnilssen.blogg.no  

»
1
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3
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Vennskap i feltet

Vennskap er i mange tilfeller nøkkelen til både 
kunnskap og sinnsro. Kunnskap i den for-
stand at det gir en innsikt til en annen ver-
den, en døråpner til kultur og språk. Samti-
dig er vennskap viktig for å beholde føttene på 
jorden, føle tilhørighet til samfunnet og føle 
seg velkommen. Som sosialantropolog er like-
vel vennskap i felt et omstridt og viktig tema. 
Påvirker jeg mine informanter ved å være ven-
ner med dem? Blir jeg påvirket av deres inn-
trykk som hindrer meg i å se andre mulighe-
ter? Er jeg med på å forandre noe i kulturen 
ved å involvere meg emosjonelt og ikke bare 
fysisk? Utnytter jeg dem? Disse tankene er i 
hodet mitt ganske ofte, men som tiden går ser 
jeg også hva som er ordentlig vennskap og hva 
som er vennskap for feltarbeidet sin del. Det å 
kunne skille klinten fra hveten er i dette tilfel-
let essensielt. 

Avgjørelsen om å bli litt 
lenger

Mine vennskap her har gitt meg en unik inn-
gangsbillett til kulturen. En mulighet jeg ikke 
ville hatt dersom jeg kun opptrådte som forsker 
og ikke samtidig som meg, Maria, den norske 
jenta som har forvillet seg til Kirgisistan. Når 
man legger forskerbrillene litt til side, ser man 
at vennskap er det samme overalt og at det er 
godt å ha noen du stoler på, noen som liker deg 
til tross for dine svakheter. Jeg har akklimati-
sert meg til den kirgisiske kulturen og bestemt 
meg for å bli litt lenger. Jeg kommer meg over 
veien uten å bli påkjørt. Jeg handler alle grønn-
sakene på mitt lille, lokale marked hos «den 
dama med hijab». Jeg har «den lokale kaffeba-
ren» hvor de kjenner meg og mine bestillin-
ger. Når man har funnet denne lille roen, i hvert 
fall for øyeblikket, så skal man nyte og ta vare 
på den. 

1. GRUPPETUR MED ANDRE INTERNASJONALE STUDENTER 
TIL DEN SØRLIGE DELEN AV ISSYK-KUL, OGSÅ NOEN AV 
MINE BESTE VENNER.

2. SOLER MEG ETTER Å HA SVØMT I KASPIHAVET. 

3. NATTMARKED VED ET TOGSTOPP I KASAKHSTAN..

4. SMUGET INN TIL MITT FØRSTE HJEM I KIRGISISTAN.

5. TURIST I ASTANA, HOVEDSTADEN I KASAKHSTAN. 

6. SOLEN TITTER FREM OG HILSER STUDENTENE  
VELKOMMEN PÅ CAMPUS-OMRÅDET.

5

6

FAKTA OM KIRGISISTAN

Hovedstad: Bisjkek
Innbyggertall: ca. 5,8 millioner
Styresett: Parlamentarisk republikk 
med president Almazbek Atambayev.
Religion: I hovedsak sunni-muslimer 
(kirgisere og usbekere) og ortodoks 
kristendom (russere)  
Språk: Kirgisisk og russisk 
Geografisk plassering: Sør for Ka-
sakhstan, vest for Kina, nord for Tadsjik-
istan, øst for Usbekistan.
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KARRIERELAND

Karriere i Skatteetaten

Vi tilbyr
• store fagmiljø for jurister, revisorer,  

økonomer, IT-spesialister
• utfordrende og samfunnsaktuelle  

oppgaver
• kompetanseutvikling
• trening i arbeidstiden

Vil du vite mer om det å jobbe i
Skatteetaten?
Skatteetaten.no/jobb

Følg oss på:

linkedin.com/company/skatteetaten
twitter.com/skattenmin

Vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet

BEHOV FOR Å PRATE MED NOEN?
Beredskap og samarbeid med 
Sjømannskirken

ANSA har en beredskapsplan for utenlands-
studenter som også ivaretar når det gjelder 
enkelthendelser og personlige kriser. Her har 
vi et tett samarbeid med studentprestene i Sjø-
mannskirken. Prestene har bred erfaring med 
problemfylte situasjoner og fungerer som nøy-
trale omsorgspersoner og samtalepartnere 
for studenter – du kan snakke om alt du selv 
ønsker, uansett hvilket livssyn du har! De kan 
som oftest også besøke deg på studiestedet 
dersom du har behov for det. 

Andre hjelpeinstanser

Har du behov for ytterligere hjelp i utlandet, 
anbefaler vi deg å ta kontakt med den offent-
lige helsetjenesten der du befinner deg, eller 
eventuelt. en lege som kan veilede deg videre 
til riktig instans. Universitetet ditt vil også 
ha kjennskap til forskjellige hjelpeinstanser i 

lokalområdet. Den norske ambassaden/konsu-
latet i landet kan ofte også være behjelpelige. 
Sosialrådgiveren i ANSA kan i tillegg forsøke 
hjelpe deg å finne en lege, psykolog e.l. hvis det 
skulle trenges. 

Medlemskap i Folketrygden

Som student med støtte fra Lånekassen behol-
der du automatisk medlemskapet ditt i Fol-
ketrygden, og ved hjelp av gjensidige trygde-
avtaler betyr dette som regel i praksis at du 
har rett til medisinske tjenester i studielandet 
ditt. Hvis du ikke mottar støtte fra Lånekas-
sen, kan du søke om frivillig medlemskap i Fol-
ketrygden. Som oftest kreves det en egenandel 
for psykolog i utlandet, på samme måte som i 
Norge. Men merk at det med ANSAs student-
forsikring kan være mulig å få dekket opptil 20 
psykologtimer. 

RING MEG!

Sosialrådgiveren i ANSA kan kontaktes 
direkte på raadgiver@ansa.no 
eller på telefon + 47 22 47 76 04 for 
konfidensiell rådgivning. Vi har alltid 
taushetsplikt.

Skulle du trenge hjelp er ANSA her for 
deg – ingen problemer er for små eller 
for store!
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YOUR CAREER.  

YOUR ADVENTURE.
accenture.com/student

Vi ser etter fremtidens ledere, strateger, teknologer og deg med de gode ideene.

• Discovery - et nettverk med profesjonelle- og sosiale arrangement i studietiden.

• Summer Internship - verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

• Graduate - Få en knallstart på din karriere som konsulent.
 
Start ditt eventyr hos oss! 

Klar for et nytt eventyr?

SAVE THE DATE 
KARRIEREDAGEN 2016
ANSA har igjen gleden av å invitere deg som 
studerer eller har studert i utlandet til 
ANSAs karrieredag tirsdag 20. desember i 
Oslo.

For alle med utenlandserfaring

Karrieredagen er midt i blinken for deg med erfaring fra utlan-
det - enten du akkurat har begynt på studiene, er halvveis eller er 
ferdig med utdanningen din.

Bli kjent med potensielle arbeidsgivere

På karrieredagen kan du som studerer i utlandet få mulighe-
ten til å treffe potensielle arbeidsgivere som er på jakt etter din 
internasjonale kompetanse. 

Påmelding

Arrangementet er gratis og du er velkommen til å ta med en 
venn. Meld deg på ved å trykke «Attending» på 
Facebook-eventet – @ANSA Karrieredag 2016.Mer informasjon: ANSA.no/karrieredag
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YOUR CAREER.  

YOUR ADVENTURE.
accenture.com/student

Vi ser etter fremtidens ledere, strateger, teknologer og deg med de gode ideene.

• Discovery - et nettverk med profesjonelle- og sosiale arrangement i studietiden.

• Summer Internship - verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

• Graduate - Få en knallstart på din karriere som konsulent.
 
Start ditt eventyr hos oss! 

Klar for et nytt eventyr?

DERSOM UHELLET ER UTE: 
• Ring Sjømannskirkens beredskapstlf., evt. også studentprest. Telefonnumre på baksiden.
• Studentpresten kan komme raskt til stedet for å bistå med samtaler, kontakt med familie 

og evt. minnestund.
• Ring hjem til dine og si at du har det bra. Nyheter spres raskt til Norge.
• Ved dødsfall: Ikke kontakt avdødes familie før de er blitt varslet av politi/prest. Vær 

varsom ved bruk av sosiale medier. Ikke benytt navn de første 24 timene.
• Media: Kontakt alltid ANSAs president før du lar deg intervjue. Hvis du er sterkt berørt av 

hendelsen, bør du ikke uttale deg til media.
• Støtt hverandre og bearbeid opplevelsene sammen med dine medstudenter før du 

eventuelt reiser hjem.
• Ring ditt forsikringsselskap, dersom du har behov for bistand fra lege eller sykehus.

ANSAS MEDLEMSGODER
Du har vel ikke glemt fordelene ved å 
være medlem i ANSA? 

CLUE DIGITALE ORDBOK 

ANSAs samarbeidsavtale med Clue Norge gir 
deg rabatt på Clue – Norges mest brukte ord-
bok. Clue inneholder over syv millioner ord og 
uttrykk på elleve språk og den passer for alle 
uansett kunnskapsnivå. Ordboken dekker bl.a. 
økonomi, jus, IT, medisin og mange tekniske 
fagområder. Den er meget rask og brukervenn-
lig. Clue kan brukes på alle enheter – mobil, 
nettbrett, PC og Mac. Bedre verktøy for å takle 
språklige utfordringer der ute finner du ikke! 

Mer informasjon om tilbudet 
finner du på:
 www.ansa.no/clue

T E K S T :  E L I N  B J Ö R K S T R Ö M ,  O R G A N I S A S J O N S K O N S U L E N T 

DOBBELTMEDLEMSKAP 

Studerer du økonomi, naturvitenskaplige fag 
eller fysioterapi? Gjennom ditt ANSA-medlem-
skap kan du tegne gratis dobbeltmedlemskap i 
Econa, Tekna, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), 
Norsk Kiropraktorforening (NKF) eller Arkitek-
tenes Fagforbund (AFAG), og dermed få tilgang 
til en rekke flotte medlemsgoder som disse 
organisasjonene tilbyr!

Les mer om disse og andre dobbelt/rabatterte 
medlemskap på: 
www.ansa.no/dobbeltmedlemskap

ANSA STUDENTFORSIKRING  

Skreddersydd forsikringspakke for deg som 
studerer i utlandet.

Les mer på:
 www.ansa.no/forsikring

DAGENS NÆRINGSLIV  

Kraftig rabattert abonnement på DNs digitale 
utgave. 

Les mer på :
www.ansa.no/dagens-naringsliv

RÅDGIVNING OG BEREDSKAP

Råd og veiledning til de studenter som opplever 
problemer under studietiden i utlandet. ANSAs  
sosialrådgiver kan kontaktes på raadgivere@
ansa.no eller telefon +47 22 47 76 04.

BANKORDNING

 ANSA har en samarbeidsavtale med DNB som 
tilbyr gebyrfrie kundeprogram som passer per-
fekt for deg som skal studere i utlandet. For de 
fleste ANSA-medlemmer vil De hvite kortene 
være aktuelle, disse kortene passer for studen-
ter mellom 18-33 år. 

Les mer om ANSAs bankløsning på: 
www.ansa.no/bank

ARRANGEMENTER

Som medlem deltar du til rabattert pris på 
ANSA-arrangement i utlandet og hjemme i 
Norge.

www.ansa.no/arrangementer

LES MER OM ANSAS MEDLEMSGODER:

www.ansa.no/medlem
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LANDSSTYREOVERSIKT
På nettsidene til de forskjellige ANSA-landene vil du finne kontaktinformasjon til de som sitter i lands-
styret i ditt studieland.

AUSTRALIA WWW.ANSA.NO/ANSA_AUSTRALIA
BENELUX WWW.ANSA.NO/ANSA_BENELUX
CANADA WWW.ANSA.NO/ANSA_CANADA
DANMARK WWW.ANSA.NO/ANSA_DANMARK
FRANKRIKE WWW.ANSA.NO/ANSA_FRANKRIKE
IRLAND WWW.ANSA.NO/ANSA_IRLAND
ITALIA WWW.ANSA.NO/ANSA_ITALIA
JAPAN WWW.ANSA.NO/ANSA_JAPAN
KINA WWW.ANSA.NO/ANSA_KINA
KROATIA WWW.ANSA.NO/ANSA_KROATIA
LATVIA WWW.ANSA.NO/ANSA_LATVIA
NEW ZEALAND WWW.ANSA.NO/ANSA_NEWZEALAND
POLEN WWW.ANSA.NO/ANSA_POLEN

SINGAPORE WWW.ANSA.NO/ANSA_SINGAPORE
SLOVAKIA WWW.ANSA.NO/ANSA_SLOVAKIA
SPANIA WWW.ANSA.NO/ANSA_SPANIA
STORBRITANNIA WWW.ANSA.NO/ANSA_UK
SVEITS WWW.ANSA.NO/ANSA_SVEITS
SVERIGE WWW.ANSA.NO/ANSA_SVERIGE
SØR-AFRIKA WWW.ANSA.NO/ANSA_SOR-AFRIKA
SØR-KOREA WWW.ANSA.NO/ANSA_SOR-KOREA
TSJEKKIA WWW.ANSA.NO/ANSA_TSJEKKIA
TYSKLAND WWW.ANSA.NO/ANSA_TYSKLAND
UNGARN WWW.ANSA.NO/ANSA_UNGARN
USA WWW.ANSA.NO/ANSA_USA
ØSTERRIKE WWW.ANSA.NO/ANSA_OSTERRIKE

ANSAS UTVALG
Jobber med spesifikke områder knyttet til fag 
eller prosjekter. På www.ansa.no/utvalg vil 
du finne oppdatert informasjon om ANSAs utvalg 
med link til de ulike utvalgene som finnes i orga-
nisasjonen.

HVA SKJER?
På www.ansa.no/arrangementer kan du få 
en oversikt over ANSAs aktiviteter i Norge og ikke 
minst ute i landene.

ANSANYTT PÅ NETT
ANSAnytt finnes både på trykk og på nett. På 
www.ansa.no/ansanytt kan du lese flere 
spennende artikler fra de siste utgavene.

VIL DU SKRIVE FOR ANSA-
NYTT NR. 1/2017?
• Et lovende 1. kapittel til masteroppgaven?
• En provoserende konklusjon i bacheloropp-
gaven?
• Har du en god historie å fortelle?
• En spennende novelle å dele?
• Sitter du på en haug interessante bilder?
• Tips og råd til andre utenlandsstudenter?
Del det!
Send e-post til redaktor@ansa.no 
Frist for bidrag: 15. desember 2016

OPPDATER DIN KONTAKT-
INFORMASJON!
Du er kanskje i gang med et nytt semester i 
utlandet? Kanskje du har endret studieadresse 
eller e-postadresse? Husk å oppdatere din kon-
taktinformasjon!

FEM GODE GRUNNER TIL Å OPPDATERE DIN 
KONTAKTINFORMASJON:
• Få ANSAnytt direkte til din studieadresse
• Følg med på medlemskapsperioden din
• Motta informasjon fra ANSA Sentralt og 

lokalt
• Motta informasjon om stillingsannonser 

som er relevante for ditt fagfelt 
• Ved beredskap: ANSAs beredskap gir 

trygghet under studieoppholdet i utlandet. 
I en beredskapssituasjon ønsker ANSA å 
bistå studentene på best mulig måte. Det 
er derfor avgjørende at ANSA har korrekte 
kontaktdetaljer. 

SLIK LOGGER DU INN PÅ DIN PROFIL:
• Gå på https://student.ansa.no/login
• Logg inn med e-post som brukernavn, og 

har du glemt passord trykker du bare på 
«glemt passord».

INFO

For mer informasjon og bestilling: www.ansa.no/clue

Som ANSA-medlem får du 50 % rabatt 
på markedets største fagordbok.
Bruk Clue offline, online eller som app.

The male you sent me  
was very clarifying.

VIKTIGE TELEFONNUMRE: 
• Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
• Bjørn Olav Bøe (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Italia og 

Spania): +47 95 05 0684
• Hilde Sirnes (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Latvia og Østerrike) +47 976 02 531
• Ingrid Ims (Storbritannia og Irland): +44 79 5194 5280
• Kristoffer Lønning Tørressen (Australia og New Zealand): +61 421 356 501
• Elisa Stokka (USA, Canada og Mexico): +1 646 291 9739
• Øvrige land, ring Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 95 11 91 81
• ANSAs president: +47 90 65 11 56 
• Landsleder ANSA:
• Lokalt nødnummer:
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KARRIERE
TEMA: 
 

Du skal ikke søke 
internship til 
sommeren da?

Sommeren 2017 utfordrer vi deg til 
å ta oss med storm – gå inn på 
storebrand.no/sandbox

storebrand.no/sandbox

Camilla Bjerke Rødal
Storebrand Kjendis i Sør-Korea!    44

Kunst og karriere: Pernilles suksessdebut    29
Ingeniøren, gründeren og statsviteren   36
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