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Hvor studerte du og når gikk du ut? 
UiT, uteksaminert i 1999. 

 
 Hva gjør jobben din bra? 

Advokatyrket er utrolig spennende og utfordrende - både rent faglig, men også som en sentral aktør i 
rettssamfunnet. 

 
Jussen er et flott arbeidsverktøy, og jobben består i å løse rettslige konflikter og på den måten hjelpe mennesker på 
mange ulike områder i livet, det være seg alt fra tvister omkring fast eiendom, arbeidsrett, skilsmisser, dødsboskifte 

mv. Jeg arbeider også innenfor det forretningsjuridiske felt, og det er alltid spennende med kontrakts- og 
tvisteforhandlinger, samt å få innsyn i og jobbe med de mange rettslige utfordringer som oppstår ved å drive 

næringsvirksomhet. De juridiske ferdigheter må ligge i bunn, men ofte er det bevisvurderinger og sikring av bevis, 
strategier og forhandlingsteknikk, som er avgjørende for sakens utfall. De fleste saker ender nemlig ikke i retten. 

Men må man først i retten, er dette også svært interessant faglig sett, da man i tillegg må beherske avhørs- og 
prosedyreteknikk. Advokatyrket er veldig variert, og ingen dager er like. 

 
 Hva slags jusstudent var du? 

Jeg var nok en i overkant ivrig jusstudent. Jeg engasjerte meg i alle foreningene, ELSA, Juristforeningen og styret i 
Jur. fak. I tillegg hadde jeg to faste deltidsjobber ved siden av studiet. 

 
 Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut? 

Jeg starter dagen med å gå igjennom innkomne brev, prosesskriv mv. Skriver tilsvar på brev og søksmål, tar ut 
stevninger, har klientmøter og legger strategier for den enkelte klient, deltar i en rekke forhandlingsmøter og ev. 

møter i retten og prosederer saker. 
 

 Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter? 
Nyt studenttilværelsen og bygg gode relasjoner og vennskap. Denne arenaen vil bli borte når man splittes i 

forskjellige yrkesretninger og landsdeler. Studietiden kommer ikke tilbake, og det blir fort nok både alvor og hardt 
arbeid ute i yrkeslivet. Videre anbefaler jeg at man engasjerer seg utover kun selve studiet, for eksempel i 

foreningsarbeid – som både er lærerikt og sosialt.  
 

Det kommer nye lover og endringer i ett. Det er derfor lurt å lære seg juridisk metode godt, og kanskje skaffe seg litt 
regnskapsforståelse. Det forventes at advokater kan alt. 

   
 
 
 
 


