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Varför valde du att studera affärsjuridik? Jag valde utbildningen 
för att den var, på den tiden, den juristutbildning i Sverige som erbjöd 
störst tillgång till kurser i internationell rätt, inte minst EU-rätt.  

Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken? Språket 
och hur man kan byta ut eller flytta på ett enda litet ord eller 
kommatecken och därmed ändra hela innebörden. 

Vad arbetar du med idag? Jag är EU-tjänsteman och arbetar som 
revisor på Europeiska Revisionsrätten i Luxemburg. Där leder jag 
granskningar inom det externa området, det vill säga jag granskar 
främst den del av EU-budgeten som spenderats utanför unionens 
gränser. Det kan handla om utvecklingshjälp, humanitär hjälp, 
internationella relationer eller stöd till länder i EU:s närområde. 
Revisionsrätten utför årligen finansiell granskning, vilket är vad 
många traditionellt förknippar med revision. Men vi utför även andra 
typer av granskningar. Min roll är att granska resultatet av EU:s 
investeringar vilket innebär att jag gör en djupdykning inom det 
område jag för tillfället granskar och analyserar effekterna av EU:s 
insatser. Därefter ger Revisionsrätten ett utlåtande och vi lämnar 
rekommendationer kring hur saker kan förbättras. 

 



Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Mitt arbete är väldigt varierat och 
följer en cykel. Det betyder att i början av en granskning läser jag 
stora mängder text och utformar granskningsuppdraget tillsammans 
med mina kollegor. Därefter är jag ofta på resande fot, i Bryssel eller 
ute på fältet, för att undersöka hur EU-pengar används i praktiken och 
vad det får för resultat. Därefter börjar perioden då vi skriver 
rapporten vilket innebär att jag håller mig på mitt kontor stor del av 
tiden. Efter publikation presenteras rapporten för Parlamentet, Rådet 
och andra intressenter. 

Hur ser din karriärbana ut? Efter studierna började jag som trainee 
på Sparbanken i Enköping. Även om jag trivdes insåg jag ganska snart 
att jag gärna ville arbeta mer internationellt. Jag fick möjlighet att 
använda min erfarenhet från sparbanksvärlden genom en tjänst på 
internationella sparbanksförbundet i Bryssel. Där hade jag mycket 
kontakt med alla EU:s institutioner och fick praktisk inblick i hur 
EU:s lagstiftning skapas. Därifrån var steget sedan inte långt till att 
söka till ett av EU:s uttagningsprov, så kallade ”concours”. Här på 
Revisionsrätten har jag arbetat i åtta år. 

Är du nöjd med din arbetssituation/arbetsposition idag? Jag trivs 
fantastiskt bra. Revisionsrätten är en utmärkt arbetsplats för den som 
vill ha möjlighet till ett omväxlande arbete under ett och samma tak. 
Vi granskar hela EU:s budget, vilket innebär en stor variation av 
granskningsområden, från jordbruk och klimatförändringar till 
banköversyn och arbetsmarknadsstöd. En annan anledning till att jag 
trivs så bra med mitt jobb är naturligtvis också att jag tror på hela idén 
kring EU-samarbetet. Jag känner att jag bidrar till något i grunden bra 
för Sverige, Europa och världen. 

Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du 
haft mest nytta av? Hata mig inte nu, men jag tyckte väldigt mycket 
om obeståndsrättskursen. Den var utmanande och man fick hålla 
många bollar i luften. Mest nytta har jag nog haft av avtalsrätten, både 
privat och professionellt. Framförallt tycker jag att utbildningen 
utvecklade min läs-och-skrivförmåga. Att kunna analysera text och 
skriva exakt det jag vill ha sagt. Det har jag nytta av varje dag. 



Hur kommer det sig att du arbetar utomlands? Har du alltid velat 
arbeta utanför Sverige? Jag har nog egentligen alltid intresserat mig 
för att arbeta internationellt. Min uppfattning är att man får ytterligare 
en dimension i sitt liv genom erfarenhet av att leva i ett annat land. 

Vilka språk talar du? Svenska, engelska och franska. Jag har även 
studerat portugisiska och grekiska men där har jag en bit kvar till att 
kunna använda språken i arbetet. 

Hur bra kunde du dessa språk när du började arbeta utomlands? 
Man utvecklas förhoppningsvis hela livet men engelskan behärskade 
jag fullt ut innan jag flyttade utomlands. Franskan lossnade på riktigt 
när jag bodde i Bryssel.  

Vad är det bästa tipset du kan ge nuvarande studenter som i 
framtiden vill arbeta utomlands? Man måste våga prova. Om man 
är osäker kan man alltid prova att jobba utomlands under en 
tidsbestämd period. Självklart är det en fördel att vara duktig på språk 
men du måste inte kunna många språk för att arbeta utomlands. Oftast 
är arbetsspråket begränsat till ett eller högst två språk så det är 
viktigare att vara bra på det/de språk du talar än att kunna många. 

Vad är det bästa med att arbeta utomlands? Vad är det svåraste? 
Det bästa är att jag får ta del av fler ”verkligheter” och känna mig 
hemma på mer än en plats. Efter 12 år utomlands är mitt hem inte 
längre Sverige även om jag självklart fortfarande känner mig svensk. 
Det svåraste är att inte vara nära familj och vänner. 

Vilka är dina bästa minnen från studenttiden? De är många. Alla 
roliga fester, vingliga cykelturer i natten, jobb i garderoben på 
Herrgår’n, gycklande på sittningar. Det jag tar med mig är alla härliga 
kompisar jag fick och fortfarande har från den tiden. 

Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, 
vad skulle det vara? Att det mesta löser sig i framtiden om man 
fokuserar på det man tycker är roligt, viktigt och intressant.  

Vad gör du helst när du inte jobbar? Då är jag med min man och 
våra barn. 



Vad får man inte missa om man är på besök i Luxemburg 
respektive Bryssel? Luxemburg är ett litet land med ett stort utbud av 
kultur. Jag skulle föreslå en konsert i världsklass på ”den Atelier” eller 
”Rockhal”. Om jag måste välja en sak att se i Bryssel säger jag 
”Grand Place”. Det är vackert dag som natt och i närheten kan du 
passa på att äta en belgisk våffla! 

 


