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Snabba frågor 

Sittning/kravall? Sittning 

Kårallen/KK? Flamman 

Bästa matlådan när man är student? All mat som inte 

behöver värmas  

Bästa pluggstället i Linköping? C-huset längst med ett fönster 

 

Varför valde du att studera affärsjuridik?  

Att jag började studera affärsjuridik var inte alltid självklart, jag funderade på flera andra 

vägar att gå så som traditionell juristutbildning eller journalistik. Ett tag var jag även inne på 

att utbilda mig som sommelier (även om den drömmen inte är helt släckt) och fortsätta i 

restaurangbranschen. Anledningen till att jag hittade det affärsjuridiska programmet var min 

studievägledare på gymnasiet som baserat på mina intresseområden tipsade mig om det, vilket 

jag kom ihåg när jag väl bestämde mig för att studera vidare tre år senare. 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  

Jag var aktiv inom AJF och satt i styrelsen samt i utskottet för Bihanget. Förutom detta så 

arbetade jag på Flamman större delen av min studietid, initialt som bartender men senare som 

driftchef. Driftchefs-rollen var på papperet ett halvtidsjobb, men i realiteten mer eller mindre 

ett heltidsjobb, dock framförallt en livsstil.  

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet 

under studietiden?  

Min arbetsgivare anser att aktivitet inom studentlivet och/eller ett extrajobb är meriterande 

och värderas högt. Det visar på att en individ har ett extra driv och en vilja att göra det lilla 

extra samt bidra till att andra studenter får en bättre tillvaro i studentlivet. 

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd?  

Jag sökte mig utomlands men jag åkte aldrig eftersom jag i samband med det också blev 

erbjuden rollen som driftchef. Jag stannade med motivationen att ”Sydney finns kvar men det 

gör inte studentlivet”. Även om det säkert hade varit helt fantastiskt så har jag inte ångrat mig 

en sekund.  

Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i 

arbetslivet?  

Jag tyckte att den grundläggande kursen i skatterätt med Mia Boyce var den absolut bästa 

kursen och det är också den jag har haft mest användning av i arbetslivet.  

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du 

med?  

Jag arbetar som skattekonsult inom företagsbeskattning, med fokus på skatt i transaktioner, 

dvs. jag och mitt team assisterar bolag och fonder med skatterådgivning i samband med 

omorganisationer, förvärv och avyttringar av bolag eller verksamhetsgrenar. Vi assisterar 

även med fondstrukturering och börsintroduktioner. Även om fokusområdet för min roll är 

företagsbeskattning så kommer jag ofta i kontakt med andra områden inom skatt, så som 



transfer pricing, moms eller de särskilda reglerna om beskattning av fåmansbolag och 

individer. Ofta kommer jag även i kontakt med frågor i förhållande till diverse avtal, 

processrätt och bolagsrätt.  

Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det? 

Det bästa med mitt yrke är mina kollegor och stämningen på arbetsplatsen. Vi är många som 

gillar att hitta på saker tillsammans med varandra och man kan nästan alltid räkna med att 

någon vill äta en bit och ta en öl efter arbetet. Det finns även bra karriärmöjligheter på ett så 

stort bolag som EY är och det erbjuds en rad interna utbildningar samt möjlighet att arbeta 

utomlands.  

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiskaprogrammet, finns det några 

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?   

Just nu så kryllar det av affärsjurister på EY Tax, så något måste vi ha gjort rätt. Skämt åsido 

så tror jag att det primärt är kombinationen av skatt och ekonomi som uppskattas extra och 

vetskapen att vi har bra skattekurser på programmet.  

Vad saknar du mest med studietiden?  

1. Söndag på måndag och fredag på torsdag,  

2. Flamman, och  

3. all tid jag spenderade med mina vänner (Shout-out till AJF Bihangets största fans 

Mary, Anna, Linnea och Arya) 

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara?  

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

Jag hade möjligtvis gått ner lite i studietid under den tiden då jag arbetade som mest på 

Flamman, annars ångrar jag ingenting. Mina största tips är att inte stressa och att verkligen ta 

vara på tiden som student och att engagera er i studentlivet (sök till Flamman Pub & Disco 

(smygreklam), jag har otroligt många vänner för livet därifrån.)  


