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Kårallen/kk? KK – För att det var närmare hem...
Sittning/kravall? Får säga kravall eftersom jag var extremt dålig på att gå på sittningar.
Ovve/party? Party

Varför valde du att studera affärsjuridik?
Jag studerade naturvetenskap på gymnasiet för att få en bred grund och för att jag inte riktigt
visste vad jag ville bli när jag blev stor. Efter de tre åren visste jag definitivt att jag skulle studera
vidare på en mer filosofisk linje med mindre mattematik. När jag läste på om det affärsjuridiska
programmet och att det fanns med tysk inriktning var det ett självklart val för mig då jag har bott
i Tyskland i några år när jag var yngre och därmed kan flytande tyska. Jag tyckte även att det var
bra att det fanns en del ekonomi på schemat då jag hade uppfattningen av att det kommer att
krävas oavsett vilket jobb man får i framtiden.
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb?
Jag var inte aktiv i någon förening som hade koppling till universitet men hade många andra
åtaganden. Jag jobbade extra under alla 5 åren på Schedevi Psykiatri, spelade mycket fotboll och
var med och ombildade en stor bostadsrättsförening från hyres- till bostadsrätter.
Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller arbetslivet
under studietiden?
Det värderades mycket högt på mitt första jobb efter examen, min erfarenhet att jag hade jobbat
med med komplexa människor gjorde att jag stack ut från mängden av ansökningar från jurister.
Det spelar ingen roll om det är åtaganden inom eller utanför studentlivet. Det viktigaste är att du
kan visa din framtida arbetsgivare att du är driven, har framtidsvisioner, gör det lilla extra och att
dina erfarenheter är applicerbara på den tjänsten du söker. Jag tror framförallt att det är extra
viktigt i början av karriären när vi alla har samma utbildning i ryggen, då gäller det att lyfta fram
sina åtaganden utanför studierna och försöka sticka ut för att få drömjobbet. Mitt tips till alla som
ska söka sitt första jobb är att våga vara kaxig. Va inte rädd för höga krav i jobbannonserna, sök

ändå, man har inget att förlora! Det värsta man kan få är ett nej, det bästa man kan få är sitt
drömjobb!
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du nöjd?
Ja, jag var i Frankfurt am Main i Tyskland! Det är ett privilegium att få studera utomlands gratis
som alla borde passa på att göra. Det är en upplevelse som inte går att jämföra med någon annan.
Du träffar nya vänner, får uppleva en ny kultur och möjligheten att upptäcka massor. Jag
rekommenderar alla som kan att åka!
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar nu i
arbetslivet?
Börsrätten tyckte jag var väldigt rolig och inspirerande. Den kurs jag har mest nytta av är
tveklöst avtalsrätten, den gav en väldigt bra grund för mig då jag i huvudsak jobbar med
avtalsrätt idag.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag jobbar idag på Huawei som Commercial and Contract Manager med utvecklingen av 5G
nätet, fiber, service samt underhåll av det befintliga 4G och 3G nätet. Det är en mycket
internationell miljö där mina kollegor i Stockholm kommer bland annat från Italien, Libanon,
Ryssland, och givetvis Kina. Mina arbetsdagar består i ett högt tempo där jag deltar i stora
projekt och ser till att begränsa och uppmärksamma mina kollegor om de kontraktuella riskerna
som kan uppstå under projektet. Jag är även ansvarig för efterhandskontraktsförvaltning,
inklusive men inte begränsat till kontraktstolkning, kontraktshandslag, förändringshantering och
tvistehantering. Men framförallt att vara den sammanhållande parten så att legal, finance, sales
och service samarbetar inom alla kontrakt och att inget ramlar mellan stolarna.
Vad är det bästa med just ditt yrke?
Det bästa med mitt yrke är att det är så varierande. Eftersom jag jobbar både med det
kommersiella samt med avtalsrätt så finns det alltid någon ny komplex fråga eller arbetsuppgift
att ta itu med. Mitt jobb är även mycket socialt då jag har en sammanhållande roll, det i
kombination med en internationell miljö och att få vara delaktig i stora beslut gör mitt jobb
väldigt inspirerande!
Vad saknar du mest med studietiden?
Definitivt att bestämma över sin egen tid och studentlivet generellt. Jag studerade oftast mycket
effektivt i några timmar för att sedan kunna lägga böckerna åt sidan och göra annat resten av
dagen. Studentbubblan var ett helt annat liv, det är inte som att man kommer ställa sig kö med
några kompisar kl. 02 på natten för att få biljetter till en kravall igen.
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit?

Njuta ännu mer av studentlivet! Det var en härlig tid som man borde tagit vara på ännu mer.
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?
Jag passar på att svara på dessa frågor på lunchen så nu ska jag att äta min matlåda snabbt innan
nästa möte börjar.

