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Snabba frågor
Sittning/kravall? Sittning
Kårallen/KK? Kårallen
Bästa matlådan när man är student? Pasta med köttfärssås
Bästa pluggstället i Linköping? Creactive ute vid Mjärdevi.

Varför valde du att studera affärsjuridik? Jag hade tagit en grundläggande kurs i juridik
på gymnasiet och tyckte då att det var spännande att det inte alltid fanns ett självfallet rätt
svar på de rättsliga frågeställningarna. Jag var dock inte intresserad av att arbeta med
straffrättsliga frågor, utan drogs mer mot det ekonomiska. Därför var det affärsjuridiska
programmet ett perfekt alternativ för mig!

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb? Jag var medlem i
Juristgruppen under tre av mina studieår.

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet
under studietiden? Det var inte per se avgörande, utan det fanns säkert många aspekter som
var av betydelse när PwC begrundande om de skulle anställa mig. Att ha varit föreningsaktiv
visar dock på ett engagemang och driv som ofta uppskattas av arbetsgivare. Vidare gav just
min roll i Juristgruppen en möjlighet för mig att testa på att konsulta i praktiken vilket har
varit av värde för mitt nuvarande arbete.

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd? Jag
studerade ett halvår i Freiburg im Breisgau som ligger i södra Tyskland. Jag fick då
möjligheten att läsa kurser på både tyska och engelska, samt läsa mer skatterättskurser (vilket
var ett stort plus för min del). Min utlandstermin var en av av de bästa perioderna under min
studietid. Jag hade många roliga upplevelser och fick nya vänner som jag fortfarande har
kontakt med. Kort och gott är det min starka rekommendation att man som student passar på
och åker på en utlandstermin.



Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i
arbetslivet? Grundkursen i skatterätt var den roligaste kursen för mig. Jag hade dessförinnan
länge haft farhågor för skatterätten, men när jag väl började kursen föll allting på plats och
det visade sig att passa mig som hand i handske. Grundkursen har också visat sig vara otroligt
användbar i mitt arbetsliv, då den gav mig goda förutsättningar att sätta mig in i skatterättslig
problematik. Jag vill dock även slå ett slag för fördjupningskursen i företagskatterätt, som
hjälpte till att finslipa min skatterättsliga analysförmåga.
Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du
med? Jag jobbar som skattejurist på PwC:s Private equity avdelning. Det innebär att jag
jobbar som konsult gentemot riskkapitalbranschen och bistår dem skatterättslig rådgivning
avseende fondresningar, företagsförvärv och deras löpande verksamhet. Dessa s.k. private
equity fonder agerar oftast i en internationell miljö avseende både dess investeringar och
investerare. Denna internationella miljö kan ge upphov till komplexa juridiska
frågeställningar där det lätt kan gå fel utan rätt kompetens.

Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det? Som skattejurist arbetar
man med ett ständigt utvecklande rättsområde med en ström av ny praxis och nya lagar.
Vidare är det ett väldigt materiellt område där jag ofta får möjligheten att analysera och
argumentera för hur lagen borde tolkas och tillämpas avseende en viss händelse. Att området
konstant utvecklas i kombination med den höga materialiteten gör att jag har ett utmanande
och stimulerande arbete där jag inte faller in i enformiga arbetsuppgifter.

Att skatterätt var rätt område för mig upptäckte jag redan under grundkursen, men att just
skatterätt i private equity var rätt för mig, var något som jag upptäckte när jag fick
möjligheten att göra praktik på PwC.

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiskaprogrammet, finns det några
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden? I min
arbetsroll behöver jag inte bara ha en stor kunskap i skatterätt, utan det krävs även att jag
förstår mig på de kommersiella aspekterna av mina kunders affärsverksamhet, samt att jag
har tillräckligt med kunskap för att förstå andra rättsliga och regulatoriska aspekter som
behöver beaktas vid, till exempelvis, ett företagsförvärv. Jag anser att studierna på det
affärsjuridiska programmet och fokuset på ekonomi och juridik i kommersiella sammanhang
har gett mig goda förutsättningar för att sätta mig in i det kommersiella och att veta hur hur
man ska gå tillväga för att se de rättsliga problemen som kan uppstå i affärslivet, samt hur
man kan gå tillväga för att hantera dessa problem. Förvisso är detta något man måste lära sig
mer av på jobbet, men i mina ögon kan en affärsjuriststudent ofta ha en kortare
uppstartssträcka än andra juriststudenter.

Vad saknar du mest med studietiden? Närvaron och tillgängligheten till vänner som
möjliggjorde många spontana och roliga händelser, resor och fester.



Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara? Jag
får erkänna att jag hade väldig dålig koll på vilka olika arbetsgivare som fanns på marknaden
och vad för typ av arbetsuppgifter och andra möjligheter som de kunde erbjuda mig och min
karriär. Jag hade därför deltagit på mer evangemang och andra aktiveter gentemot företag och
andra arbetsgivare.

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?
Det är inte förmågan att kunna citera en paragraf som gör en bra jurist, utan en bra jurist
förstår varför en viss paragraf torde vara tillämplig i den specifika situationen. Ödsla därför
inte tid med att lära er lagtexter utan och innan. Snarare är det viktigare att lära sig
systematiken i rättsområdet och den juridiska metoden. Detta uppnås, i min mening, bäst
genom diskussion och argumentation med studiekamraterna.


