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3 snabba:  
Flamman/Kårallen?  Kårallen 
Sittning/Kravall? Sittning 
Ovve/Partyoutfit?  Partyoutfit 
 
Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Det var egentligen lite av en slump att det blev just affärsjuridik. Jag hade 
säsongat i franska alperna och kände att det var dags att skaffa mig en utbildning 
men samtidigt ville jag inte släppa taget om Frankrike. Jag var sugen på att testa 
juridikspåret men jag hade inget intresse av straffrätt utan kände mig mer lockad 
av affärsjuridik. Några vänner till mig skulle studera i Linköping och på den 
vägen hittade jag AJPEU/franska vilket kändes som en perfekt matchning, så 
fick det bli och det är jag väldigt glad för. 

Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken? 
Jag gillar verkligen kopplingen mellan juridiken och affärsnyttan, att man med 
juridiken som verktyg kan möjliggöra mer affärsmässiga och riskmedvetna 
strategiska beslut. 

 
Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Nej. 
 
Vad arbetar du med idag? Berätta mer om ditt arbete! Gärna vilket 
rättsområde du arbetar inom!  
Idag arbetar jag som General Counsel/chefsjurist på Academic Work. Jag är 



ansvarar för ett team med bolagsjurister och tillsammans stöttar vi hela 
koncernen i juridiska frågor. Academic Work bedriver verksamhet i flera olika 
länder vilket innebär att vårt ansvar överspänner fler olika marknader såväl som 
rättsområden. Jag tycker att mitt arbete är jätteroligt, det är otroligt stimulerande 
att få arbeta för ett bolag som är så expansivt och framgångsrikt.  
 
Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du haft mest 
nytta av? 
Den roligaste kursen var Avancerad kurs i skadeståndsrätt men jag tror ändå att 
jag har haft mest nytta av Kredit- och obeståndsrätten, det var under den kursen 
som pusselbitarna började falla på plats och jag lärde mig att lyfta blicken och 
tänka bredare. 

Hur ser din karriärbana ut? Från att du tog examen till jobbet du har idag? 
Jag började arbeta för Academic Work under studietiden, först som 
ekonomiassistent under ca ett år, sedan som ansvarig för kredithanteringen och 
senare även som ansvarig för Cash Management. Samma år som jag tog examen 
började man att se behovet av ha en bolagsjurist in-house och jag fick 
möjligheten att forma den rollen från scratch. Jag började med att plocka hem de 
ärenden och uppdrag vi tidigare hade lagt hos vår advokatbyrå för att sedan 
också identifiera de delar av organisationen som var i störst behov av juridisk 
stöttning och på den vägen är det. 2015 anställde vi ytterligare en bolagsjurist 
och idag består Legal av fyra personer. Det har varit en fantastisk resa hittills 
och jag ser med spänning fram emot fortsättningen. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Den startar definitivt med en kopp kaffe och lite småprat med teamet, sedan 
brukar jag försöka få kontroll på min inkorg innan det är dags för möten som 
exempelvis kan bestå i interna och externa avstämningar i pågående ärenden 
eller diskussioner med kollegor och stakeholders kring olika typer av projekt 
eller utmaningar som uppkommit i den dagliga verksamheten. 

Vad är det bästa med ditt jobb?  
Det bästa med mitt jobb är att jag arbetar i en stimulerande miljö där jag får 
möjlighet att fortsätta utmanas, utvecklas och bli vassare på det jag gör. Bredden 
och variationen på arbetsuppgifterna gör att det aldrig blir tråkigt eller slentrian 
och dessutom får jag arbeta tillsammans med otroligt kompetenta kollegor från 
olika delar av organisationen vars driv, engagemang och energi inspirerar och 
motiverar mig till att bli ännu bättre.  

Om du fick skicka en hälsning till dig själv som N0llan vad skulle det vara? 
Fokusera på det du tycker är roligt och det du känner ett engagemang inför, då 
kan det bara bli bra, du klarar med än du tror. 

 



Vilka är dina bästa minnen från studenttiden?  
Oj, vad svårt…nollningen är ju svårslagen ändå :) 

Håller du fortfarande kontakt med dina klasskamrater från studietiden?  
Ja, jag har kontakt med ett par stycken. 

 


