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3 snabba:  
Flamman/KK?  NH 
Sittning/Kravall? Sittning 
Ovve/Partyoutfit?  Partyoutfit 
 
Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Blandningen av juridik och ekonomi 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Nej. 
 
Hade du något extrajobb under studietiden? 
Ja, jag arbetade som ridlärare. 
 

Om ja, hur värderar arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet 
respektive arbetslivet under studietiden? 
Min uppfattning är att ett arbete vid sidan av studierna värderas relativt högt av 
arbetsgivare. (Förutsatt att betygen fortfarande ser bra ut). 

Hur är det att arbeta som skatterådgivare på PwC? Berätta mer om ditt 
arbete! 
Att arbeta som skattejurist på PwC är ett spännande och varierande jobb med 
många utmaningar. Jag arbetar nästan uteslutande med frågor som rör moms. 
Förut momsrådgivning till kunder på den lokala marknaden arbetar jag även en 
hel del med M&A. En vanlig uppgift inom M&A är att göra due diligence-
arbete, vilket innebär att jag är med och granskar momshanteringen i bolag inför 



förvärv. 

 
Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du haft mest 
nytta av? 
Skatterätt och redovisning är definitivt de kurser jag haft mest nytta av och är 
även de som var roligast. Det fanns en kurs som jag tyvärr inte kommer ihåg 
namnet på men som handlade om företagsvärderingar som var väldigt intressant.  
 

Hur ser din karriärbana ut? Från att du tog examen till jobbet du har idag? 
Jag började min karriärbana på Skatteverket där jag arbetade ganska brett med 
skatt. Efter något år på Skatteverket fick jag chansen att utbilda mig inom moms 
och på den vägen hamnade jag i momsvärlden. Innan jag började som 
skattejurist på PwC i Linköping arbetade ett par år med moms på KPMG i 
Stockholm. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Det är väldigt olika, men alla dagar börjar med en kopp kaffe. Sen blir det en hel 
del mailande, kundmöten, rättsutredningar, skatteberäkningar och diskussioner 
med kollegor kring diverse olika momsfrågor.  

Vad är det bästa med ditt jobb?  
Att hela tiden ställas in för nya frågeställningar och att få jobba andra duktiga 
och trevliga skattenördar. 

Vad gör du helst när du inte jobbar? 
Umgås med familj och vänner och hänger i stallet. Reser gärna till varmare 
breddgrader, nya städer och varför inte till en skidort.  

Vilka är dina bästa minnen från studenttiden?  
Det kan nog ha varit när jag och några klasskamrater reste till Thailand och läste 
en kurs på distans.  

Håller du fortfarande kontakt med dina klasskamrater från studietiden?  
Ja, vi är ett gäng som umgås regelbundet.  

 

 


