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Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Jag visste tidigt att jag ville arbeta med juridik och problemlösning. 
Det som intresserar mig mest med juridiken är dess funktion i 
samhället. I princip allt baseras på och påverkas av juridiken oavsett 
om det gäller samhällsfunktioner eller beslut i det vardagliga livet.  
 
I samband med att jag skulle söka in till juristutbildningen upptäckte 
jag det affärsjuridiska programmet. Jag hade inte hört talas om det 
tidigare men att specialisera sig inom affärsjuridik med möjlighet att 
arbeta internationellt lockade mig.  
 
Var du föreningsaktiv under studietiden? 

Jag involverade mig genom att vara fadder under mitt andra år på 
utbildningen.  

Hade du något extrajobb under studietiden?  

Jag hade en praktik under min nionde termin och arbetade deltid under 
den sista terminen. 

Om ja, hur mycket har arbetsgivare värderat att du varit aktiv 
inom studentlivet respektive arbetslivet under studietiden? 	

Ingen av mina arbetsgivare har belyst mitt engagemang i studentlivet, 
däremot har jag fått frågor avseende min praktik och arbetserfarenhet. 



Vad arbetar du med idag? 

Jag arbetar som jurist på en advokatbyrå i Sydney, Australien 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

Ingen dag är den andra lik, vilket är vad som gör jobbet så roligt. 
Byrån jag arbetar för är relativt liten, vilket innebär att jag får 
möjlighet att hjälpa till på alla fronter. Jag representerar klienter inför 
domstol, förbereder juridiska dokument i olika tvister, närvarar i 
samband med förhandlingar, arbetar med marknadsföring och 
utformar advokatbyråns interna personalpolitik mm.    

Vilka rättsområden arbetar du inom?  

Jag arbetar till viss del inom straffrätt men främst inom affärsjuridik.  

Vad är det bästa med ditt arbete?  

Flexibiliteten. Det är fantastiskt att få arbeta högt till lågt inom de 
olika rättsområdena. Jag lär mig otroligt mycket varje dag.   

Vad är det vanligaste problemet du stöter på på jobbet? 
Helt klart envisheten hos våra klienter och dess motparter. Det är 
självklart bra att vara envis i viss utsträckning men när det kommer till 
att försöka lösa dispyter kan det orsaka problem. Det är i dessa fall vi 
kommer in i bilden i egenskap av jurister för att söka finna vägar att 
lösa konflikter på eller assistera klienter i domstol.   
 
Hur kommer det sig att du arbetar i just Sydney och hur fick du 
jobbet där? Har du alltid velat arbeta utomlands? 

Jag älskar att resa och har alltid strävat efter att arbeta utomlands. I 
och med att juridiken är väldigt landspecifik visste jag att det kunde 
bli svårt att arbeta internationellt, men inget är omöjligt.  

Jag tog tillfället i akt och utnyttjade möjligheten till praktik och 
utlandsstudier. Det är något som jag skulle rekommendera alla att 
göra. Möjligheten att tillgodoräkna sig utlandsstudier och praktik som 
en del av programmet är en fantastisk fördel. Det resulterar i 
ovärderliga minnen och erfarenheter som varar livet ut.  



För min del hade Australien alltid fascinerat mig, ett land jag aldrig 
tidigare besökt. Jag visste att jag ville söka praktik där men jag visste 
inte i vilken ände jag skulle börja i. Det är svårt när man varken 
känner till marknaden eller har några kontakter. Det slutade med att 
jag tog hjälp av ett företag som förmedlar praktikplatser genom att 
matcha studenter med arbetsgivare i utlandet. Det finns ett flertal 
sådana tjänster att använda sig av, vilket är ett smidigt alternativ till att 
själv sitta och leta upp potentiella arbetsgivare.  

Det tog någon månad och ett antal Skype-intervjuer innan jag till slut 
hittade en arbetsgivare som jag kände att jag trivdes med. Två 
månader senare satt jag på ett flygplan från Sverige på väg till Sydney. 
Det var en spännande tid som avslutades med ett jobberbjudande. 

Hur ser din karriärbana ut? (Vart började det för att sedan leda 
till där du är idag?) 

Jag studerade i Linköping och tog min affärsjuridiska examen efter 5 
år. Under utbildningen åkte jag till Singapore för utlandsstudier och 
till Sydney för praktik. Därefter kompletterade jag min utbildning med 
1 års studier i Stockholm för att erhålla även en juristexamen. Nu 
studerar jag kurser i Sydney för att sedan ansöka om inträde i 
advokatsamfundet här. 

Vad skulle du rekommendera till en student som vill arbeta 
utomlands i framtiden?  
Följ ditt hjärta och ge inte upp när det blir tufft. Gör en grundläggande 
research avseende vad som krävs för att arbeta i det land du är 
intresserad av och arbeta hårt för att ta dig dit. Det är fullt möjligt att 
arbeta med juridik utomlands. 
 
Hur anpassad är utbildningen för att kunna jobba utomlands? 
Måste man läsa till andra kurser/program eller räcker det utbud 
av kurser som finns på programmet? 
Det affärsjuridiska programmet räckte gott och väl för att ta mig till 
Sydney och för att få arbete här. Jag behöver dock läsa till ett visst 
antal kurser på plats i Sydney. Det gäller främst sådana kurser som är 
specifika för Common Law och det Australiensiska rättssystemet. 
Efter att jag avklarat dessa kurser så har jag möjlighet att ta ansöka om 



inträde i advokatsamfundet här, vilket är mitt mål.  

Hur anpassad utbildningen är för att kunna arbeta utomlands varierar 
beroende på var i världen du vill arbeta eftersom kraven är olika. 
Undersök vad som gäller i det land där du intresserad att arbeta.  

Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet?  

Kombinationen av juridik och ekonomi. Att ha grundläggande 
kunskaper inom ekonomi har hjälpt mig mer än jag hade kunnat ana 
när jag läste kurserna. Det har givit mig en förståelse för hur företag 
drivs och således hur juridiken på bästa sätt kan spegla dessa 
ekonomiska intressen.  

Bästa minnet från LiU?  

Gemenskapen och studentlivet. 

Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, 
vad skulle det vara?  

Stressa inte upp dig i onödan, allt löser sig. Njut av studenttiden! 

Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  

München Hoben.  

Vilken kurs från programmet var roligast att läsa? Vilken har du 
haft mest nytta av? 

Svår fråga. Jag har haft nytta av många olika kurser men främst tror 
jag att jag haft nytta av det grundläggande juridiska logiska tänkandet 
som man får lära sig under studietiden på det affärsjuridiska 
programmet.  

Är det, enligt dig, skillnad på att arbeta på en svensk advokatbyrå 
respektive en australiensisk?  

Det är nog inte så stor skillnad mellan att arbeta på en advokatbyrå i 
Sverige eller Australien men självklart skiljer arbetsuppgifterna en del 
eftersom de olika länderna har olika rättssystem. Det är även en stor 
omställning att arbeta på engelska istället för svenska.  



Vad är ditt bästa Australien-tips?  

Jag har många tips för den som väljer att besöka Australien eftersom 
det finns så otroligt mycket att uppleva. Ett tips är att promenera längs 
kusten mellan Bondi Beach och Coogee. 

Berätta om din blogg! Vad skriver du om och vem riktar den sig 
åt? 

Jag har precis startat en blogg där jag beskriver hur det är att arbeta 
som jurist i Sydney och hur livet i Australien är generellt.  

 
3 snabba frågor: 
 
Kravall / sittning? 
Kravall 
 
NH (KK) / Flamman? 
NH 
 
Ovve / Partyoutfit?  
 
Självklart ovve! 


