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Hur gammal känner du dig? 

Sjusju! 

 
 
 
 
 
 

Vad innebär din roll som associate? 
Associate är samma sak som biträdande jurist, de flesta juristerna som inte är delägare på 
advokatbyråer arbetar som biträdande jurister. Mer specifikt jobbar jag med upphandlingsrätt 
i Cederquists EU- konkurrens- och upphandlingsrättsgrupp, vilket innebär att jag sysslar med 
juridisk rådgivning till leverantörer och beställare inom offentlig upphandling. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
De flesta dagar börjar med en kaffe runt nio och så hälsar jag på lite kollegor och stämmer av 
läget med min arbetsgrupp. De vanligaste arbetsuppgifterna består i att läsa/skriva inlagor och 
att granska anbud eller förfrågningsunderlag, med ett och annat avbrott för telefonsamtal eller 
möten med kollegor och klienter. Tempot är rätt högt med en väldigt positiv stämning bland 
kollegorna, vilket gör arbetet väldigt roligt. Är den vanliga arbetsdagen en fredag avslutas den 
förmodligen med en AW på kontoret. 
 
Vad är det bästa med ditt arbete? 
Kollegorna och stämningen på kontoret! Tätt följt av utmanande arbetsuppgifter och kicken 
av att hjälpa klienten att nå sina mål (hur klyschigt det nu låter...).  
 
Hur ska studenter på det affärsjuridiska programmet idag tänka karriärmässigt om de 
vill arbeta med det som du gör? 
Vill man arbeta på advokatbyrå är det enklast att först skaffa en vanlig juristexamen, men det 
går också att arbeta med motsvarande saker på juristbyrå eller andra konsultföretag. För egen 
del sökte jag mig inte aktivt till byråvärlden, och jag har min uppsats och några rena 
tillfälligheter att tacka för mitt nuvarande jobb. Ett medvetet val var dock att inrikta mig mot 
upphandling under masterprogrammet genom främst extrajobb, praktik och uppsatsämne 
(även kursval, men utöver upphandlingsrätt valde jag kurser helt efter vad jag tyckte verkade 
mest intressant). Tycker man att ett visst rättsområde eller en bransch känns intressant tror jag 



att det kan vara bra att försöka nischa sig för att skaffa sig en edge på arbetsmarknaden. 
Tycker man att flera områden är intressana – men ändå vill nischa sig – är det ju bara att välja 
något och köra. Viktigast är att en trivs och då får man komma ihåg att det går bra att ändra 
sig och göra något annat, vilket inkluderar ändrade karriärval både inom och utom juridiken. 
 
Har du alltid velat bli jurist? Om inte, vad har du annars haft för ”framtidsgoals”?  
Nej, affjur var bara något jag trillade in på eftersom uppropet var några dagar tidigare än för 
andra program jag hade sökt. De flesta framtidsdrömmar jag har haft ligger långt ifrån 
juristyrket, men som tur är hittade jag ”rätt” till slut. 
 
Är du nöjd med din arbetssituation/arbetsposition idag? Drömmer du om att komma 
ännu längre?  
Så länge det känns som att jag utvecklas och har härliga kollegor är jag nöjd och peppad! 
 
Hade du något extrajobb under studietiden? Japp, jag extrajobbade och sommarjobbade på 
Stångåstaden som kundansvarig och på Visma Commerce med deras rättsfallsdatabas för 
överprövningsmål avseende offentlig upphandling. 
 
Om ja, följdfråga: Hur mycket värderar arbetslivet att du varit aktiv inom studentlivet 
respektive arbetslivet?  
Min uppfattning är att extrajobb och ideellt engagemang värderas högt, och frågar du t.ex. vår 
rekryteringsspecialist får du samma svar. Vid många förstajobb kan det vara mycket fokus på 
betyg, men andra erfarenheter kan vara lika betydelsefullt. Dessutom ger det en själv så 
mycket mer än bara utbildningen. 
 
Om du skulle få chansen att göra någonting annorlunda, t.ex. i skolan eller karriär, vad 
hade det då varit?  
Vet inte, oroat mig mindre kanske. Sånt är onödigt. 
 
Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet?  
Förutom en massa goa kompisar så har jag (förhoppningsvis) fått med mig det 
affärsstrategiska/proaktiva perspektivet när det kommer till affärsjuridiska frågeställningar, 
vilket i mitt yrke är minst lika viktigt som juridiska kunskaper. 
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken?  
Egentligen är det nog kicken av att hjälpa andra, och det är säkert samma kick som upplevs 
inom många andra yrken. Men det är ju förstås inom offentlig upphandling som de bästa 
kickarna uppnås. 
 
Är det något du skulle vilja påverka i framtiden? Exempelvis införa en ny lag eller 
liknande?  
Nja, jag skulle nog hellre vilja påverka framtiden på något sätt så att lite lagar inte längre 
behövs och kan upphävas istället. Möjligen skulle det kunna införas en lag om att alla inlägg i 
sociala medier alltid ska inledas med ”Jag har naturligtvis ingen aning, men min valda 
sanning är att…”. 
 
Har du några fritidsintressen?  
Av de jag hinner med är BMX det största intresset (svarar faktiskt på dessa frågor under en 
BMX-resa till Spanien). Är även förtjust i bl.a. fiske och skidåkning. 
 



Många tänker sig att juristyrket/arbetet hos en advokatfirma är mycket arbetskrävande 
och har ett högt tempo. Anser du att ditt arbete tar upp mycket tid?  
Ja, det tar upp mycket tid, är krävande och har ett högt tempo (så tiden går ganska fort). Men 
det är också just på grund av att arbetet är så krävande som det är så motiverande. De allra 
flesta dagar kommer jag in till jobbet med siktet inställt på att övervinna en utmaning och 
uppnå något. Ingen är där för att ”sitta av tiden”. Sedan kommer såklart lugnare perioder 
ibland och då är det viktigt att se till att återhämta sig.  
 
Bästa minnet från LiU?  
Oj, det finns så många. N0lle-P, typ allt festeri-relaterat, Lagens Änglar, känslan efter att 
KOB:en var avklarad… 
 
Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, vad skulle det vara?  
Du kommer aldrig att vara så ung som du är nu! 
 
Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  
Troligtvis n0lle-P, som fuskn0lla med Jur6 10/11. 


