
– Forholdet vårt 
ble sterkere 
av å jobbe 
sammen 

De bor sammen, sover sammen, spiser sammen 
– og jobber sammen. Uten å bli lei hverandre. 

Hvordan er det mulig? 
TEKST IDA ELIASSEN-COKER   FOTO ASTRID WALLER

Min respekt for Michael har 
skutt i taket siden vi begynte 
å jobbe sammen, sier Linn-
Cecilie Linnemann (37).

For 18 år siden møtte hun 
sin mann – og framtidige kollega.

Danskebåten oktober 1997: 24 år gamle Michael 
fra Danmark har fått jobb som bartender og er blitt 
betatt av en 19 år gammel servitør fra Larvik. 

– Jeg ble fort veldig forelsket i Michael. Etter bare 
to måneder skulle jeg flytte til Norefjell for å jobbe 
der gjennom sesongen. Vi satt på en kafe i Oslo da 
Michael nevnte at det hadde vært gøy å bo på fjellet. 

Da Michael gikk på toalettet, var Linn-Cecilie rask 
med å ringe sjefen sin på Norefjell:

– Jeg spurte om han trengte en bartender, og det 
gjorde han. Jeg sa «da må du ikke ansette noen, for 
jeg kommer opp med en til deg i morgen.» Da 
Michael kom tilbake, spurte jeg om han mente 
det han sa om å jobbe på Norefjell. Han ble litt 
bleik, men sa ja. 

I dag har Linn-Cecilie og Michael vært sammen 
i 19 år og har en sønn på 5 år. De driver sitt eget 
digitale designbyrå med 15 ansatte.

Kontoret i Vika i Oslo er stort og lyst, med 
fargerike plakater på veggene. De sitter i hver sin del 
av lokalet, men Linn-Cecilie og Michael er mye 
i samme møter, og jobber på de samme prosjektene.

Hjemme merkes det at de driver et firma sammen: 
– Jeg kommer ikke hjem og spør; how was your 

day dear? sier Michael, og begge ler godt.
Og akkurat det, at man ikke trenger å bruke tid på 

å fortelle hva som skjedde på jobben, mener 
psykolog og parterapeut Eva Tryti kan være en 
fordel. Å ha mer tid til hverandre i en travel 
hverdag er en av de største fordelene ved 
å jobbe sammen. Når den ene må jobbe sent, er 
det ikke vanskelig å få støtte fra ektefellen. De klager 
aldri på at den andre jobber for mye:

– Nei, nei, nei, sier Linn-Cecilie. Det eksisterer 
ikke. Og hvis Michael trenger å jobbe sent, så er jeg 
den første som skjønner det, og henter gladelig 
i barnehagen den dagen.

Linn-Cecilie og Michael beskriver seg selv som 
utadvendte og har aldri vært opptatt av egentid:

– Vi har vært mye sammen helt siden vi jobbet og 
bodde sammen både på danskebåten og på 
Norefjell, sier Michael. 

– Så vi har jo bodd sammen fra dag én egentlig, 
legger Linn-Cecilie til.

I en periode hadde de også felles personlig trener:
– Herregud, hva tenkte vi? sier Linn-Cecilie. 
– Da jobbet vi allerede sammen, og så begynte vi 

med den treneren. Det hadde vært greit å ha den 
ene timen uten hverandre. 

Parterapeut Eva Tryti bekrefter det kan bli for mye 
av det gode:

– De fleste mennesker, noen mer enn andre, 
trenger alenetid. For folk som er innadvendte, er det 
livsnødvendig å ha alenetid. Og man må også pleie 
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livet

Man kan ikke være 
langsur når man skal 

jobbe sammen, det 
funker jo ikke 

Linn-Cecilie

Michael og Linn-Cecilie er 
både kjærester, foreldre 
sammen – og kolleger.  
Det føles trygt, for da har 
de alltid backing fra noen 
som vil dem vel. 
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omgang med andre, det er viktig med impulser 
fra flere kanter.

Linn-Cecilie er ikke bekymret:
– Vi har jo alltid vært mye sammen. Før vi 

fikk barn også. Da tror jeg aldri at du bare var 
ute med gutta og jeg var ute med jentene. Hun 
ser på Michael. 

– Vi var ute sammen, alle sammen.

– Har dere støtt på utfordringer på jobben 
fordi dere et par?

– Hvis vi blir uenige om noe, kan nok 
diskusjonen være litt mindre profesjo-
nell enn for andre kolleger, sier Michael.

Linn-Cecilie sier seg enig i det:
– Da snakker vi kanskje annerledes til 

hverandre enn hvis det var en annen kollega. 
Det kan fort bli litt høy temperatur. Det er bra 
det er høyt under taket. Det er kanskje de 
gangene vi merker det.

Det er tydelig at begge har sterke meninger 
som de ikke er redde for å uttrykke. 

– Men hvis vi er uenige på jobb eller 
hjemme, synes jeg vi er flinke til å gjøre opp 

der og da, og så er vi ferdige med det. Det er 
kjempeviktig at det ikke blir dratt med videre. 
Man kan ikke være langsur når man skal 
jobbe sammen, det funker jo ikke. 

Dessuten har de tydelig avklarte roller. Som 
byråleder er Linn-Cecilie offisielt sjefen. 
Michael har det faglige ansvaret. Det er nok 
greit, for psykolog Tryti påpeker at det er 
viktig ikke å konkurrere med partneren.

– Hvis vi er uenige om noe, er det den som 
har ansvaret for området som får siste ordet. 

Eva Tryti mener det viktig å ha et helt 
klart skille mellom jobb og privatliv. 

– Man må ha litt profesjonell avstand. 
Mange som jobber sammen sier at man må 
passe på å ikke snakke jobb hjemme og ikke 
kysse i lunsjen. Det er jeg enig i. Det kan også 
være lurt å gå på hvert sitt vorspiel til 
julebordet. Ja, være såpass bevisst, sier hun.

Det varierer mye hva som er policy på 
norske arbeidsplasser. Eva Tryti synes det er 
rart med en policy mot parforhold på jobb, 
unntatt i helt spesielle tilfeller:

– Jeg tror det hadde vært fornuftig å unngå 
så rigide regler og heller vurdere det fra sak til 
sak. Mange skjuler forholdet for sjefen og 
kollegene. Det bør man ikke gjøre for lenge, 
for det kan påvirke arbeidsmiljøet.

Linn-Cecilie tror det egentlig er naturlig 
å jobbe sammen med sine nærmeste.

– Hvis man spoler litt tilbake i tid, 
jobbet de fleste familier sammen. Man 
hadde kanskje gård eller butikk.

–  Blir det noe fritid?
– Ja, svarer begge i kor: Vi jobber ikke så 

mye i helger og sånt. 
Linn-Cecilie er ikke så opptatt av å skille 

jobb og fritid. 

SKAFF DERE ET 
FELLESPROSJEKT!
Psykolog Eva Tryti har råd til par 
som ikke jobber sammen, for at de 
skal kunne nyte godt av noen av de 
samme fordelene. 

– Man kan bruke triks fra parkurs og 
«intervjue» hverandre. Spør hva den 
andre driver med for tiden og om ting 
fra barndommen. Og still oppfølgings-
spørsmål. Det er viktig å vise interesse 
for den andres jobb, sier Tryti. 
Hun anbefaler også å lage seg små 
prosjekter sammen. 
– De parene som har et felles prosjekt 
går det bedre med. Mange skiller seg 
når barna flytter ut fordi de ikke har 
noe felles prosjekt lenger. Da kan man 
pusse opp en hytte sammen, eller 
anlegge en hage. 

Andre muligheter:
�  Prosjekter i hjemmet, for eksempel 
pusse ned og male om et møbel
�  Klatring
�  Dansekurs
�  Kampsport
�  Språkkurs, lær dere for eksempel 
italiensk sammen og bestille en ferie 
hvor dere må praktisere språket
�  Matkurs
�  Frivillig arbeid, for eksempel som 
besøksvenn i Røde Kors
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Jeg kommer ikke 
hjem og spør; how 

was your day 
dear? 

– Det kan bli høy 
temperatur når vi 
diskuterer, men vi gjør 
opp der og da, sier 
Linn Cecilie

– Det er litt tull, for det henger jo veldig 
sammen. Jobben er i stor grad også hobbyen. 
Så da er det mye bedre at jeg har litt mindre 
fritid en periode sånn at jeg får unna alt 
sammen. Det viktigste er jo at du trives med 
det du gjør. Og at man jobber sammen med 
mennesker som man trives sammen med, og 
at man blir glad av det man holder på med, for 
da er det jo ikke jobb. Når du jobber med det 
du elsker, blir det litt annerledes. Det er jo 
hobbyen.

– Hva er det beste med å jobbe sammen?
– Hvis det er situasjoner som er nye eller 

man er usikker på noe …, starter Linn-Cecilie.
– Ja, så er man sammen om det. 
Michael fullfører setningen hennes.
Linn-Cecilie fortsetter:
– Man har alltid en backing. Vi er sammen 

om dette. Det kommer aldri bebreidel-
ser den ene eller den andre veien. Vi 
støtter hverandre. Det er viktig. 
redaksjonen@kk.no
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