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Fikk ny
glød
Monica Bakka lyttet til  
hjertet. Før var hun  
advokat. Nå lager 
hun smykker. 
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HOVEDSAKEN JOBBVALG

Monica Bakka
• Født: 5. august 1973.
• Bosted: Våland, vokst opp  

i Oslo. 
• Sivil stand: Gift, to barn. 
• Utdanning: Ex. phil., engelsk 

grunnfag, cand jur. fra UiO. 
VG1 og VG2 på gullsmed-
linjen. 

• Yrkesliv: Skattespesialist hos 
Deloitte. Startet eget smykke-
firma; Bakka. Deltidsjobbing for 
Gullsmed Kluge.

«Nå ser jeg konkrete resultater  
av arbeidet mitt med én gang  
og merker at kundene mine blir fornøyd.»

Smir smykker av drømmen
Som senioradvokat fulgte  
Monica Bakka (41) utfordringene.  
Som vordende gullsmed  
følger hun drømmen. 

Bakka
• Utvikling: Smykker har etter hvert 

blitt mye mer enn bare en hobby for 
innehaver Monica Bakka, og smykke-
firmaet Bakka ble grunnlagt i 2013. 

• Opprinnelse: Firmanavnet  
kommer fra den lille fjellgården Bakka 
i Åbødalen i Sauda, hvor  
innehaverens forfedre kan spores 
tilbake til 1600-tallet.
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J eg hadde aldri sluttet i advokatjobben om jeg ikke var alt-
oppslukende interessert i alternativet, sier Monica Bakka.
For ett år og tre måneder siden takket hun for seg i 
Deloitte for å satse for fullt på smykkefirmaet 
Bakka. Fra et trangt verksted på loftet i huset 

på Våland leverer hun armbånd, ringer og ørepynt på 
bestilling både til private og til tre butikker; Gull-
smed Kluge i Stavanger og Dog A og Sugar Shop 
Smykkestudio i Oslo. 

For å spe på inntekten og sikre seg førstehånd-
skjennskap til trender og prisnivået jobber hun også 
noen timer ukentlig som butikkselger hos Gullsmed 
Kluge. Der håper hun også at hun kan få læretiden.

Hun har gjort hobbyen til yrke. Hun har gått fra 
en godt betalt høystatusjobb til en virksomhet som 
hun ikke vet om vil bære seg. Kanskje klarer hun å sikre 

seg en årsinntekt, kanskje vokser Bakka enda mer. Kanskje. Kanskje 
ikke.

– Jeg er på jakt etter et par butikker til som kan selge varene mine. 
Målet nå er å doble omsetningen hver måned i forhold til fjoråret.  
Så langt har det gått, sier hun og bøyer seg over enda en planet- 
øredobbe i sølv. Planeter er blitt et varemerke for Bakka.

En gang var hun fast bestemt på å bli flyger, men på grunn av 
nærsynthet på begge øynene var det bare å se seg om etter noe annet. 
– Jeg var helt i villrede. Hadde ingen plan B. Jeg begynte på Universi-
tetet i Oslo. Tok engelsk grunnfag og var i gang med spansk da jeg så 
at jeg var på vei mot et liv som lærer. 

Den veien ønsket hun ikke å gå. Hun endret kurs og valgte jusstu-
diet, i første omgang for bare ett år, men det ble til at hun fullførte 
studiet og ble jurist med skatterett som spesialfag.

– Innimellom studier jobbet jeg halvannet år på Jurk, Juridisk rådgi-
ving for kvinner, med barnefordelingssaker, skilsmisser, voldsmisbruk 
og arverett, før jeg fant at det var kjekkere å jobbe med økonomi. Folk 
er litt mindre stygge med hverandre i økonomisaker, det er mindre 
følelser involvert, sier Bakka.

I kjærlighetsrus lot hun seg lokke til Stavanger og Likningskonto-
ret i 2003. Etter to og et halvt år der, fikk hun jobben hos Deloitte. 

Samtidig ble det flere og flere smykker på hobbybasis, og i 2012 
gikk hun ned i 80 prosents advokatstilling. 

– Jeg var egentlig klar for å gi meg helt, men mannen min og jeg 
ble enige om å bruke et par år på se hvordan det gikk. Samtidig tok 
jeg VG1 og VG2 på gullsmedlinjen som privatist, forteller Bakka. 

I tillegg til familie og venner rådførte hun seg med en coach i 
Deloitte og Jorunn Nårstad i Fram Coaching i Stavanger. Det gjorde 
henne bevisst sine egne verdier. Hva som betyr noe. For Bakka var 
det å skape noe. Noe varig. 

– Jorunn var fin. Hun så at jeg hadde veldig lyst til å hoppe av 
advokatjobben og sa «Kanskje du ikke skal tjene så mye penger nå, 
Monica».
Hun har hatt full støtte fra mannen som også driver for seg selv, med 

oljerelatert rådgivning, og familien har taklet Bakkas nye liv ved 
å ta noen økonomiske grep. Vaskehjelpen ble eksempelvis 

kuttet. 
– Blir du noen gang advokat igjen?

– Det vet jeg ikke. Jeg hadde det fint i det yrket, og 
skal i år som i fjor jobbe hundre timer for Deloitte 
når det er som mest hektisk med selvangivelser. 
Men jeg skal gjøre alt jeg kan for at firmaet Bakka 
skal vokse. Som advokat ble du liksom aldri helt 
ferdig. Nå ser jeg konkrete resultater av arbeidet 

mitt med én gang og merker at kundene mine blir 
fornøyd. Det er arbeidsglede.

↖↖ Monica Bakka  og Karoline

Produkter fra Bakkas hånd.

→→→
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