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3 snabba:  
Kårallen/kk? Kårallen 
Sittning/kravall? Sittning 
Ovve/party? Ovve 
 
Varför valde du att studera affärsjuridik?  
Jag hade länge vetat att jag ville läsa juridik. Det som lockade mig var att utifrån 
samma förutsättningar, lagen och omständigheterna i varje fall, kunna nå olika 
utfall genom en vass argumentation (det visade sig ju vara lite mer komplicerat än 
så…). Samtidigt var jag mer intresserad av ekonomi och företagsvärlden än av att 
jobba med t.ex. brottmål och då passade affärsjuridik väldigt bra! 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb? 
Jag var fast besluten om att få ut det mesta av studentlivet och var under 
studietiden aktiv i bl.a. AJF, Jur6 och ELSA. Från och med andra året jobbade jag 
extra på Danske Bank ett par dagar i veckan.  
 
Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller 
arbetslivet under studietiden? 
De ser absolut positivt på engagemang utanför studierna, så länge plugget kommer 
i första hand. Det visar på en förmåga att samarbeta, vara social och kunna hantera 
många projekt samtidigt, egenskaper som passar väldigt bra som konsult.  



 
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var 
du nöjd? 
Jag läste en termin på Fudan University i Shanghai, och det var bland det bästa jag 
har gjort! Det är verkligen lyxigt att få leva i och uppleva en annan kultur (även om 
standarden kanske var allt annat än lyxig många gånger..), en möjlighet som jag 
tycker att alla ska ta tillvara på! Det fanns självklart flera svåra aspekter av det 
också, t.ex. språket, kulturkrockar och nätcensur, men det vägdes upp av häftiga 
upplevelser och vänner för livet!  
 
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest 
användbar nu i arbetslivet? 
En av de roligaste kurserna tyckte jag var immaterialrätt-, marknads- och 
konkurrensrätt (vilket också visat sig i att jag skrev mina uppsatser om just 
konkurrensrätt respektive marknadsrätt). Det går nästan inte att säga EN kurs, det 
är absolut en kombination av kurser och framförallt den systematik som jag lärt 
mig genom hela programmet som jag tycker är mest användbar. Skatterätten och 
redovisningskurserna har dock gett väldigt bra förståelse för företags uppbyggnad 
som jag har stor nytta av idag.  
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Det är lite svårt att säga eftersom det beror mycket på vilket projekt jag jobbar i för 
tillfället! Ibland sitter jag mycket ute hos kund, ibland nästan inget alls. Vanligast 
är dock en kombination. En arbetsdag handlar många gånger om att gå igenom 
dokumentation och göra intervjuer med kunden för att få en förståelse för den del 
av verksamheten som vi ska utreda, granska eller förbättra. Sedan gäller det att 
analysera företagets processer och rutiner utifrån gällande regelverk och dra 
slutsatser kring om och i vilken utsträckning bolaget följer regelverken. När jag 
skriver en rapport eller utlåtande om mina slutsatser finns det alltid en mer senior 
kollega som går igenom mitt arbete och kvalitetssäkrar. Vi diskuterar mina 
iakttagelser tillsammans för att säkerställa att vi har uppfattat situationen på samma 
sätt.  
 
Vad är det bästa med just ditt yrke? 
Det bästa med att arbeta som konsult på en stor byrå är att jag får arbeta med 
massor av spännande människor med olika bakgrunder! Det gör att jag både får 
jobba med det som jag är bra på och tycker är roligast, samtidigt som jag får lära 
mig massor om andra områden som jag kanske inte skulle komma i kontakt med 
annars.  
 
Vad saknar du mest med studietiden? 



Mängden fritid, billig öl och att ha alla polare på cykelavstånd!  
 
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det 
varit? 
Ingenting! Eller kanske tagit taxi istället för cykeln hem från KK/Kårallen/Skytte-
C några gånger…  
 
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor? 
Då ska jag kliva av tåget i Linköping mingla med blivande affärsjurister på 
Juroday och förhoppningsvis inspirera några av dom att söka sig till PwC!  


