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Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Jag valde att studera affärsjuridik på grund av jag blev intresserad av 
att läsa dels juridik och dels ekonomi. Den affärsjuridiska 
utbildningen har en spännande bredd och man får en bred kompetens. 
 
Vad arbetar du med idag? 
Jag arbetar som Upphandlingsstrateg i Norrköpings kommun. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
Mina arbetsdagar innehåller stor variation, främst arbetar jag med 
kommunövergripande strategiska upphandlingsfrågor såsom att leda 
och utveckla kommunens strategiska upphandlings- och inköpsarbete. 
En av de viktigaste uppgifterna är att verka för att upphandling- och 
inköp bidrar till att nå politiska- och verksamhetens mål och en god 
ekonomisk hushållning. Arbetet innehåller allt ifrån göra strategiska 



analyser, övergripande leda och styra upphandlings- och 
inköpsverksamheten, utveckla metodstöd, ner till att vara rådgivare i 
viktiga enskilda upphandlingar. Arbetet är stark kopplat till 
upphandlingsjuridik och affärsjuridik vilket jag uppskattar. 
 
Vad är det roligaste respektive det bästa med ditt jobb? 
Att få arbeta med utveckling inom strategiskt inköpsarbete och att få 
arbeta med upphandlings- och affärsjuridiken i vardagen. 
 
När och hur kom du på att du ville arbeta med just upphandling? 
Jag var lite nyfiken på ämnet och valde att gå en kurs i 
upphandlingsrätt, därefter kände jag att detta är ett föränderligt och 
intressant område, som innehåller både juridik och affärsmässiga 
aspekter. 
 
Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen som 
”upphandlingsstrateg”?  
Nyfikenhet för upphandlingsjuridiken och organisationen behov, samt 
en vilja att skapa goda affärer för verksamheten och i slutändan 
skattebetalarna.  
 
Vad är det vanligaste problemet du stöter på jobbet? 
Det är en pedagogisk utmaning att på ett enkelt sätt förklara det 
relativt komplexa upphandlingsregelverket, som för de som inte är 
insatta, upphandlingslagarna består för närvarande av ca 1200 
paragrafer. 
 
Hur ser din karriärbana ut? (Vart började det för att sedan leda 
till där du är idag?) 
Jag började direkt efter utbildningen 2006 att arbeta med upphandling 
och inköpsfrågor inom Försvarsmakten mitt specialområde var inom 
IT och säkerhetsskyddad upphandling. 
Därefter började jag 2011 som upphandlingsexpert på Migrationverket 
inledningsvis hanterade de jag främst tolktjänster samt IT. Från och 
med 2012 arbetade jag som Upphandlings- och inköpsstrateg 
(teamledare) och arbetade med att ta fram en ny upphandlings- och 
inköpsorganisation och process. Min tid på Migrationsverket 



sammanföll med flyktingkrisen, vilket gjorde att det var ett stort fokus 
på att få fram bostäder till asylsökande inom ramen för 
upphandlingsregelverket vilket var en stor och intressant utmaning. 
Från och med 2016 är betar jag som upphandlingsstrateg i 
Norrköpings kommun. 
 

 

Du har ju arbetat med upphandling inom tre väldigt olika 
områden. Vad har varit den största skillnaden mellan 
arbetsplatserna? 
Framför allt har organisationernas bredd i verksamhet, geografisk 
lokalisering och uppdrag har varit väldigt olika. Försvarsmaktens 
verksamhet innehåller stor variation och innehöll en del udda 
upphandlingsuppdrag t.ex. Evacuation training for helicopter crews, 
(där den flygande personalen övade att evakuera från en helikopter 
som landat i upp och ner i vatten) till mer vanliga uppdrag som avrop 
av säkerhetssystem (olika larm och 
övervakningskameror),  mobiltelefoner och datorer. 

Migrationsverkets verksamhet hade en stor geografisk spridning men i 
förhållande till Försvarsmakten, ett något mer avgränsat uppdrag med 
ett 40-tal orter och mer internationell anknytning. Migrationsverkets 
uppdrag hade och har en tydlig politisk och massmedial dimension 
vilket framför allt gällde upphandling av tillfälligt boende. Många 
påverkades av utfallet av upphandlingarna t.ex. asylsökande, 
kommuner, Landsting och grannar, regeringen. Arbetet innebar också 
intressanta och nyttiga samarbeten med flera myndigheter såsom 
upphandlingsmyndigheten, MSB, FMV konkurrensverket och 
Försvarsmakten. Det förekom också intressanta erfarenhetsutbyte med 
andra länder såsom Norge och Österrike. Det var en stor utmaning att 
se till att få fram boende platser till det stora antalet asylsökande som 
sökte asyl i Sverige, under vissa perioder kom det så många som 
10 000 personer per vecka, dessutom pågick samtidigt ett stort antal 
domstolsprocesser (mer än 100 överprövningsmål) där 
upphandlingsbesluten överklagades och under vissa perioder 
meddelades intermistiska beslut som innebar att myndigheten inte fick 



teckna avtal till dess att förvaltningsrätten upphävt sitt beslut. Det 
krävde stor kreativitet och anpassning för att kunna fullgöra uppdraget 
inom ramen för lagen om offentlig upphandling. 

Tiden på Migrationsverket var intensiv period med fokus på att 
uppfylla uppdraget att skaffa boende till de asylsökande. Mitt 
nuvarande arbete i Norrköpings kommun innebär att jag arbetar i en 
stor organisation (ca 11 000 anställda) med ett otroligt brett uppdrag 
alltifrån skola, vård, omsorg, gator, parker, hamnverksamhet etc. 
Organisationen är också i relation till mina tidigare arbetsplatser mer 
decentraliserad. En ny erfarenhet för min del är att arbeta i en politisk 
styrd organisation vilket jag tycker är spännande och utvecklande. Det 
som skiljer sig mot tidigare arbetsplatser är den stora variation i 
områden som upphandlas, vilket jag tycker är otroligt lärorikt och 
stimulerande. Min nuvarande roll skiljer sig också åt från tidigare 
eftersom jag till stor del arbetar på strategisk nivå. 

Har du upplevt att det varit lätt att få jobb efter examen? 
Jag fick jobb på Försvarsmakten kort efter examen, så för min del var 
det lätt. 

Har du något tips till nuvarande studenter som snart ska söka 
sina första jobb? 
Var öppen att söka jobb som ni först inte kanske tänkt er, försök att 
skaffa er en bred erfarenhet inom det affärsjuridiska området. 

Var ser du dig själv om 5 år?  
Jag vill fortsätta att arbeta med strategiskt inköpsarbete. 
 
Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet?  
Jag har fått en bred kunskap inom affärsjuridiken, och den personliga- 
och kunskapsutvecklingen som jag gick igenom tillsammans med 
studenter och lärare under studietiden. 
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken? 
Upphandlingsrätt och allmän avtalsrätt. 
 
Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, 



vad skulle det vara? 
Ta vara på tiden! Passa på lära dig så mycket du kan, och ha kul! 
 
 
Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  
Nollningen 
 
 
 
Vad ska du göra när du svarat klart på alla dessa frågor? 
Jag ska träffa två upphandlare och kravställare för att ge råd samt vara 
med och formulera krav i två olika upphandlingsprojekt. 
 
 

  

 


