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Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Jag gick en kurs i affärsjuridisk på gymnasiet och insåg att det är detta jag vill 
göra och så hittade jag utbildningen och tyckte att det är ju perfekt.  

Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken?  
Hur juridiken faktiskt styr så mycket inom både företag men även omvärlden 
fast man inte alltid tänker på det.  

Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Ja, jag var med i evenemangsutskottet och skribent i bihanget. 

Om ja, skulle du säga att det är bra att ha på CV:t?  
Ja men absolut, när man tar examen brukar cv:t kunna vara tunt så då är det bra 
att kunna koppla sina kunskaper till mer än sommarjobb eller studier. 

Vad arbetar du med idag? Berätta mer om ditt arbete! Gärna vilket 
rättsområde du arbetar inom!  
Jag har två roller, dels legal specialist, dels säkerhetschef på ett företag som 
heter Ework Group AB. Ework är en oberoende konsultförmedlare, vilket 



innebär att vi är mellanhand mellan kunder som har konsultbehov och 
konsultbolag som vill hitta uppdrag för sina konsulter. Så mina dagar består till 
stor del av att läsa och granska avtal samt förhandla avtal med nya kunder och 
leverantörer. Men jag har även drivit ett GDPR projekt de senaste 2 åren där 
fokus har varit implementation av den nya förordningen samt att tolka GDPR. 
Som säkerhetschef är huvudfokus för mig att arbeta med säkerhetsskydd som 
även det innebär en del avtalshantering men även arbete utifrån ISO 27000 som 
rör informationssäkerhet. Utöver detta hanterar jag tillsammans med två 
kollegor ev. tvister, försäkringar, framtagning av nya allmänna villkor mm.  

Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du haft mest 
nytta av? 
Roligaste var nog avtalsrätten, det är nog även den tillsammans med 
skadeståndsrätten som jag har haft mest nytta av. Men jag har även haft stor 
nytta av försäkringsrätten.  

Kommer både juridiken och ekonomin till användning? 
Ja absolut, inte så att jag läser årsredovisningar till vardags men jag har en större 
förståelse för affärsperspektivet tack vare ekonomin och de gånger man 
tillsammans med ekonomi exempelvis ska kontrollera betalningar gentemot 
avtal så är det bra att kunna begreppen.   

Är du nöjd med din arbetssituation/arbetsposition idag?  
Ja! 

Hur ser din karriärbana ut? Från att du tog examen till jobbet du har idag?  
Direkt vid examen flyttade jag till Tyskland och arbetade 3 månader på en tysk 
Juristbyrå med internationella investeringsaffärer. Sen flyttade jag tillbaka till 
Sverige och började på Ework som legal specialist och började ganska direkt 
med GDPR projektet. Efter ett år delades min roll så att jag även har 
säkerhetschefsrollen.  

Vad är det bästa tipset du kan ge nuvarande studenter? 
Ha kul, studietiden går fort och har ni möjlighet att ta en utlandstermin så gör 
det.  

Vilka är dina bästa minnen från studenttiden? 
Alla kvällar med vänner både lugna och mindre lugna.   


