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Hvor studerte du og når gikk du ut?
UiT, uteksaminert i 2012.

Hva gjør jobben din bra?
Jeg trives veldig godt og det er nok fordi jeg har varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver som gjør at jeg 
kan utvikle meg. Det er også viktig at jeg i begge jobbene er i et miljø med hyggelige og dyktige kollegaer, og 
at jeg hver dag er i kontakt med og kan kommunisere med mennesker.

Hva slags jusstudent var du?
Jeg var nok mye flinkere som jusstudent enn jeg var på videregående, da gjorde jeg ikke mer enn nødvendig. 
På universitetet fikk jeg mer interesse for faget jeg studerte, og jeg ble da motivert til å jobbe hardt ut fra 
denne interessen og for å kunne komme i best mulig posisjon for å søke jobb ved endt studie.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?
Som dommerfullmektig går dagene til å forberede sakene, administrere rettsmøter i de ulike sakene og treffe 
avgjørelser. En typisk hverdag i min advokatjobb var mer oppstykket. Der jobbet jeg normalt på flere saker per 
dag, og dagene bestod av klientmøter, eksterne møter med motpart/retten/offentlig myndighet, skriving av 
brev/prosesskriv og annen kommunikasjon per e-post og telefon.

Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter?
Det grunnleggende er vel at man må bruke mye tid gjennom hele året til å studere, jobbe strukturert og 
målrettet. Min er faring er at det tar tid å "fordøye" jussfaget, og da er det viktig at man har lagt opp året slik 
at man rekker å repetere og anvende det man har lært, gjennom f. eks. kollokvier og det å skrive og rette 
hverandres oppgaver mv. For jussens del er jo metoden sentral, og det blir nesten avgjørende å beherske 
denne. De fleste studenter har utfordringer ved visse sider av faget, og da er mitt råd at man forsøker å 
definere hvor man "sliter", og jobbe videre med det. Det kan være vanskelig å erkjenne eller å se hva man må 
jobbe videre med, men da er det ikke farlig å spørre noen om veiledning, f. eks. lektorer eller andre man er i 
kontakt med som har den relevante kompetansen. 


