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3 snabba: 
Flamman/KK? Flamman 
Sittning/Kravall? Kravall 
Ovve/Partyoutfit? Ovve 
 
Varför valde du att studera affärsjuridik?  
Det som lockade var helt klart det kommersiella spåret där vi på affärsjuridiska programmen 
får en business-edge jämfört med traditionella jur.kand där straffrätt står i fokus. 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Ja, både i AJF och Börsgruppen. Jag var med och arrangerade Juroday två gånger; en som 
deltagare i arbetsgruppen och en där jag ledde arbetet i min roll som vice ordförande.  
 
Hade du något extrajobb under studietiden? 
Jag jobbade som skyddsvakt på SAAB i linkan, vilket lustigt nog ledde till mitt första 
juristjobb när jag fick tjänsten som biträdande bolagsjurist för Securitas. Med andra ord kan 
ett jobb som egentligen inte har någon relevans för det du studerar skapa en möjlighet att 
klättra uppåt i organisationen; så jag tror inte att man ska låsa sig vid att söka extrajobb på en 
juristbyrå utan försöka hitta oortodoxa vägar. 
 
Om ja, hur värderar arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet respektive 
arbetslivet under studietiden?  
Min uppfattning är att det värderas högt av arbetsgivare och kan definitivt vara avgörande vid 
val av kandidater att kalla till intervjuer där betygen är likvärdiga.  
 
Vilken kurs från programmet tyckte du var den roligaste?  
Det lustiga var att det kändes som att varje ny kurs var roligast, men om jag nu måste välja så 
säger jag Avtalsrätt med skadestånd- och försäkringsrätt.  
 
Vilken kurs från programmet har du haft mest nytta av? 
Svårt att peka ut en specifik kurs med tanke på att bolagsjuridik är så brett. Jag vill snarare 
säga att den juridiska verktygslådan vi Affjur lämnar LiU med är det som varit till mest nytta.  

Ett ovärderligt tips Georg (Hellgren) präntade in i oss studenter var att “nätverka, nätverka 



och nätverka”. Att närvara vid Juroday eller potentiella arbetsgivares olika meet-and-greet är 
något jag rekommenderar alla Affjur att göra redan från år 1.  

Vad arbetar du med idag och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Jag arbetar som bolagsjurist i finansbranschen, närmare bestämt i Savelend Credit Group AB 
(publ) som består av åtta bolag (varav två  är verksamma i Gdynia, Polen). En typisk dag kan 
innehålla förhandlingar (mail-/telefonledes eller fysiska), samtal med myndigheter, arbete 
med interna styrdokument och löpande juridiskt stöd åt våra kundtjänstmedarbetare. Jag och 
koncernens VD har ett nära samspel, vilket gör att våra scheman flyter ihop för det mesta.   

Tre snabba: Jag gillar mitt jobb för att...  
1. den ena dagen är aldrig den andra lik; 
2. det ständigt dyker upp nya regulatoriska utmaningar, både på EU-nivå men även nationell 
dito; samt  
3. FinTech-branschen lockar till sig nytänkande, kreativa människor med ett härligt driv vilket 
skapar en attraktiv arbetsmiljö.  

Hur fick du ditt första jobb efter examen? 
Som jag beskrev ovan så gav Securitas mig chansen att klättra i organisationen, vilket jag är 
väldigt tacksam för. Att arbeta drygt ett år med en senior bolagsjurist var mycket lärorikt.  

Hur ser din karriärbana ut? (Var började det för att sedan leda till där du är idag?)  
Biträdande bolagsjurist på Securitas Sverige AB i drygt ett år. I november 2017 fick jag ett 
meddelande från en gammal vän som frågade om jag kunde tänkas vara intresserad av att 
börja arbeta på Savelend, vilket inte var ett lätt beslut med tanke på min dåvarande 
arbetssituation hos Securitas. Efter noga övervägande så valde jag att “hoppa ur fågelboet och 
testa mina vingar”, vilket jag inte ångrar en sekund idag.  
 
Vilka är dina bästa minnen från studenttiden? 
n0lle-P, sena kvällar på kravaller/Ågatan eller när resultatet från tentan har kommit och alla 
vänner fick önskvärda betyg. Utbytesterminen i Sydkorea är givetvis också en höjdpunkt 
under mina år som Affjur.  

Har du något tips till nuvarande studenter som snart ska söka sina första jobb? 
Tro på dig själv och den kompetens du besitter. Var inte för selektiv när du söker ditt första 
jobb, huvudsaken är att du börja tillämpa praktisk juridik så snart som möjligt efter studierna.  

Har du någon mer utbildning än din affärsjuridiska examen?  
Inte annat än ett gäng fortbildningar som hållits av VJS. Att läsa till en jur.kand har aldrig 
lockat mig, en affärsjuridisk examen ger helt klart alla förutsättningar att verka som jurist. Är 
du intresserad av att i framtiden arbeta som försvarsadvokat eller åklagare så blir svaret 
givetvis annorlunda.  
 
Jag hade nog oroat mig mindre under universitetstiden, det är bara onödigt ont att gå runt med 
tentaångest och dylikt.  

Min alternativa karriärväg hade nog varit psykolog, eftersom jag alltid haft ett stort intresse 
för andra människor och sociala beteenden.  

 


