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Vad arbetar du med idag?  

Jag arbetar som upphandlingskonsult hos företaget HBV. 
HBV är en inköpscentral åt de i Sverige kommunalt ägda bostadsbolagen, vilket omfattar ca. 550 
olika beställarorganisationer vars bostadsinnehav uppgår till totalt ca. 840 000 lägenheter. 
HBV bistår således bolag att göra anskaffningar av både materiella varor och tjänster kopplade 
till fastighetsbranschen, samtliga upphandlingar sker genom reglerad lagstiftning (lagen om 
offentlig upphandling).  
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

En trogen läsare av ”Månadens Alumn” är förmodligen bekant med ett svar där det framgår att 
det inte finns något typiskt mönster för en arbetsdag, vilket dessvärre även blir mitt svar på denna 
fråga.  
I min roll som upphandlingskonsult arbetar jag både operativt och strategiskt med de interna 
projekt som drivs inom HBV och även med konsultativa projekt för de av oss anlitade 
beställarorganisationerna. Dessa former är således projektbaserade och varierar över tid, en dag 
arbetar jag med att skapa ett specifikt ramavtal som ska vara rikstäckande och tillgängligt för våra 
samtliga beställare och en annan dag hjälper jag en enskild organisation med en anskaffning som 
enbart de ska nyttja i sin verksamhet. Den gemensamma nämnaren för en vanlig arbetsdag är 
däremot att man tillbringar mycket tid i telefon och på möten med både beställare och 
leverantörer, samt upprättar upphandlingsdokument och tillhörande avtal.  
 
Vad är det bästa med ditt jobb?  

Det måste vara att arbetet i sig är väldigt varierande, främst på grund av att man får tillfälle att 
arbeta med olika slags organisationer, branscher, leverantörer och även olika typer av 
anskaffningar. I våra konsultuppdrag arbetar vi väldigt nära med beställarna, vilket innebär att 
man har kontinuerliga uppföljningsmöten om det planerade projektet och som konsult får man 
driva och äga ansvaret fram till dess att avtal har ingåtts.  
 
 

 



Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen som 
upphandlingskonsult?  
Om man har ett arbetssätt likt en projektledare, förmåga att ta beslut, vara bekväm med att 
genomföra förhandlingar och även har stort fokus på det affärsmässiga och juridiska 
sammanhanget så kommer man ha god förmåga att lyckas som upphandlingskonsult.  
 
Vad är det vanligaste problemet du stöter på på jobbet?  

Generellt så uppstår utmaningarna i arbetet när man önskar justera ett avtal eller bakomliggande 
underlag under en pågående avtalsperiod, då det finns förhållningsregler till detta i lagen om 
offentlig upphandling. Det är således inte alltid tillåtet att genomföra de förändringar man önskar, 
även om båda parter är överens om förändringen. Härav är det viktigt för en upphandlingskonsult 
att vara noggrann och proaktiv under upphandlingsprocessen.       
 
När bestämde du dig för att bli upphandlingskonsult? Har det alltid 
varit ditt drömjobb?  
Mitt intresse för upphandling väcktes under mitt fjärde läsår på affärsjuridiska programmet, då 
jag fick extrajobb hos företaget Visma Commerce där jag analyserade och skrev referat till domar 
som meddelades inom området offentlig upphandling. Innan dess hade jag knappt hört talas om 
denna marknad. Därefter valde jag att läsa kursen offentlig upphandling, skrev likaså min 
masteruppsats inom detta ämne och genomförde min praktik som legal intern hos Visma 
Commerce.  
 
Var det lätt att få jobb efter examen? Hur gick du tillväga för att få 
ditt? 
Mitt första jobb efter examen var som Contract Manager inom IT-branschen hos företaget Evry, 
där hanterade jag avtalsfrågor och förhandlingar under pågående affärsrelationer. Detta jobb fick 
jag efter en traditionell ansökan på en annons, ca två månader efter examen. Att söka jobb på 
annonser var faktiskt något av en utmaning, då man har stor konkurrens och kravbilden hos 
företagen är relativt höga.  
Mitt nuvarande jobb fick jag genom att tidigare ha varit i kontakt med dåvarande VD på HBV 
under tiden som jag studerade, jag besökte deras kontor och vi diskuterade allmänt om offentlig 
upphandling och den masteruppsats jag då höll på att skriva. Jag tog upp kontakten igen och vi 
träffades på en förutsättningslös lunch, varefter de kort därpå valde att anställa mig. 
 
Utifrån denna erfarenhet kan jag enbart poängtera vikten av att nätverka med de företag som ni 
tycker verkar intressanta och en bra framtida arbetsgivare. Arbetsgivaren uppskattar alltid att man 
visar intresse och man kommer garanterat inte försvinna i mängden när de väl är i behov av den 
tjänst du varit nyfiken på. 
 
 



Har det stor betydelse för framtiden vilka kurser man inriktar sig 
på? 
Det kommer förmodligen inte att vara livsavgörande för den framtida karriären, utbildningen i sig 
är väldigt bred och skapar goda förutsättningar för att arbeta inom alla tänkbara områden. Men 
om man redan nu är bombsäker på att man vill arbeta med just skatterätt så är det såklart 
meriterande att lägga till de valbara kurserna inom detta område.  
Däremot tror jag att valet av ämne i masteruppsatsen kan vara av större intresse för en framtida 
arbetsgivare, då man visar ett specifikt intresse och sin analysförmåga inom det valda ämnet.   
  
Varför valde du att studera affärsjuridik?  

När jag sökte programmet hade jag ingen klar bild av vad jag ville arbeta med framöver, därför 
tyckte jag att utbildningen var väldigt lockande då valmöjligheterna är stora på arbetsmarknaden 
och det fanns möjlighet att anpassa utbildningen. Att genomföra affärer i alla slags former har 
dock alltid intresserat mig, varför just denna kombination av juridik och ekonomi intresserade 
mig mer än att läsa någon av de traditionella utbildningarna (civilekonom eller 
juristprogrammet). 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden?  
Jag satt, under en period, med som utskottsledamot i näringslivsutskottet, där vi bland annat 
arbetade med att söka sponsorer till programmet.  
 
Om ja, rekommenderar du nuvarande studenter att engagera sig? 
Absolut! Att engagera sig i någon form av ideell verksamhet är såklart meriterande på CV samt 
att man själv får möjlighet att utveckla egenskaper hos sig själv som man kanske inte får 
möjlighet att göra i själva arbetet med studierna.  
 
Utöver näringslivsutskottet arbetade jag under en längre tid på Flamman. Genom detta 
engagemang fick jag väldigt många nya vänner från olika program på skolan och likaså var detta 
ett kul och givande arbete där man tog ansvar och arbetade tillsammans i en härlig gemenskap.  
  
Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet?  

Att man ska ta tillfällen för att öppna upp för diskussion, analysera de olika alternativ man står 
inför och våga ifrågasätta det enkla alternativet. Detta är några utav de saker som jag märkt att vi 
affärsjurister har bra förmåga att göra, vilket uppskattas ute i arbetslivet.  
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken?  

Det måste nog vara att de flesta frågor som uppstår inte har ett svar som är konkret si eller så. Det 
finns oftast möjlighet att öppna upp för kreativa och nytänkande lösningar, vilket såklart är 
omväxlande i det övriga administrativa arbetet som ofta kan uppstå.  



  
Håller du fortfarande kontakten med några av dina gamla 
klasskamrater?  

Självklart! Några av mina klasskamrater har blivit till mina absolut närmaste vänner. I arbetet 
träffar man på klasskamrater som valt samma inriktning och såklart även vid diverse olika 
seminarium samt lika kul att träffa alla när vi ställer ut på Juroday. 
 
Vad skulle du säga är ditt bästa tips till oss studenter för att klara 
utbildningen?  
Mitt bästa tips måste vara att det är viktigt att ta sig tid till att fira framgångarna som man skördar 
under studielivet, både stora som små. Att vara orolig över en tentaperiod eller pågående kurs 
leder sällan till bästa resultat.   
 
Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  

Svår fråga, det finns så många bra minnen och event efter alla dessa år på LiU. Antingen skulle 
det vara en traditionell flammanfredag med tillhörande sittning eller SOF.  
 
Vad ska du göra när du svarat klart på alla dessa frågor?  
Då ska jag svara på de sista mejlen och därefter stänga av datorn och följa med några av 
kollegorna på en öl eller två på en närliggande bar.  


