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Föreningsaktiv under studietiden?  
Jag var med i Jur6 96/97 och ordförande i Marknadsutskottet något år senare. 
 
Var du på något annat sätt engagerad under studietiden?  
Ja det tycker jag! !   
  
Advokatsamfundet, hur ser du på att vi affärsjurister inte kan få ett medlemskap osv?  
När jag jobbade på byrå tidigare drev jag frågan (om att samfundet borde luckra upp sina krav för 
inträde) ända till HD, tillsammans med min förra arbetsgivare Advokatfirman Delphi - tyvärr 
utan framgång. Advokatsamfundet är väldigt konservativt och formalistiskt. Nu växer det dock 
fram en rad nya aktörer i branschen, bl.a. juristbyråer och legal tech-bolag. Jag tror att det 
kommer att finnas gott om arbetstillfällen för Aff.Jur.Mag-er  i mer nytänkande tjänsteföretag i 
framtiden - aktörer som söker talanger, utan ensidigt fokus på formella meriter.  
 
Hade du något extrajobb under studietiden? 
Ja, Advokatfirman Delphi var mitt praktikföretag, och jag jobbade också där på somrarna mellan 
terminerna. Det var en fantastisk möjlighet, som jag är väldigt tacksam över!  
 
Om ja följdfråga: Hur mycket värderar arbetslivet att du varit aktiv inom studentlivet 
respektive arbetslivet?  
Arbetsgivare värderar driv och engagemang, och aktivitet i studentlivet är en indikation på det, 
därför har det nog relevans för första jobbet/jobben man söker – särskilt om man inte har så 
mycket arbetslivserfarenhet i bagaget. Kan man skaffa sig arbetslivserfarenhet tidigt är det också 
bra – själv tjatade jag på Delphi om att få sommarjobba där tills de inte orkade säga nej längre.  
 
 
 

Namn: Victoria Swedjemark 
 
Ålder: 42 år 
 
Hur gammal känner du dig? Tror inte jag funderar så mycket på 
ålder, jag kör på bara. Men min fysiologiska ålder är i alla fall 21 år, 
enligt PT-testerna som vi gör på Björn Borg. 
 
Inriktning: Kommersiell affärsjurist  
 
Nuvarande jobb: General Counsel på Björn Borg, men kliver på 
rollen som chefsjurist på Tele2 Sverige inom kort. 
 
Examensår: 1999 
 
Annan utbildning: Ek Kand (LiU) och Jur Kand (Sthlm) 



Vad arbetar du med idag? Berätta mer om ditt arbete!  
Jag har arbetat som General Counsel/chefsjurist de senaste 12 åren. Det är fantastiskt kul, man får 
en väldigt bra inblick i alla olika delarna av verksamheten och kan verkligen göra skillnad!  
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
Det är väldigt olika, men det blir förstås massa mailande, en hel del möten, en del tuffa 
avtalsförhandlingar, löpande avstämningar med externa advokater, resonemang och dikussioner 
med kollegor kring olika typer av lösningar på problem och utmaningar som uppkommer i 
businessen.  
 
Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen som chefsjurist? 
Integritet, kompass och omdöme, men också ett genuint intresse för affärer, att se till att 
juristfunktionen skapar konkret affärsnytta. Och förmåga att leda, om man leder ett team.  
 
Vad är mest utmanande inom juridiken som du stöter på under en arbetsdag?   
Det svåraste är att vara en affärspartner utan att tappa förmågan att säkerställa regelefterlevnad, 
det tror jag de flesta bolagsjurister kämpar med.   
 
Skulle du säga att det är en stor fördel/fördel att ha en ekonomisk-juridisk utbildning 
jämfört med en enbart juridisk utbildning med tanke på dina arbetsuppgifter idag?  
Ja, absolut, jag har stor nytta av min utbildning inom ekonomi, t.ex. för att förstå hur saker 
hänger ihop i min roll i ledningsgruppen och för att förstå vad som skapar affärsvärde i det 
dagliga arbetet.  
 
Hur ser du på din nya tjänst som chefsjurist på Tele2 som du tillträder i mars 2017? 
Det ska bli fantastiskt roligt att vara med och leda Tele2 Sverige och jobba tillsammans med mitt 
team där för att skapa värde.  
 
Hur känner du över omställningen från ett modeföretag till företag inom 
telekombranschen? 
Det blir en förändring förstås, men det finns många likheter mellan Björn Borg och Tele2. Båda 
bolagen är svenska och verkar inom både B2B och B2C-segmenten, båda är varumärkesbolag, 
som orienterar sig alltmer mot kundfokus och kundupplevelse, och företagskulturen har flera 
likheter. Till exempel tror jag att Tele2-are gillar att vinna lika mycket som vi gör på Björn 
Borg...  
 
Har du jobbat som jurist inom tele/teknik innan? 
Ja. Min kärna ÄR faktiskt tech (IT, telekom etc.), jag har jobbat med det under tolv av mina arton 
år som jurist, så sanningen är att jag går tillbaka till min hemmaplan.  
 
Varför just Tele2? 
Jag tilltalas av att det är ett bolag med många duktiga människor och en kultur som kännetecknas 
av utmanaranda, vinnarattityd och framåtdrift. Dessutom verkar bolaget i den digitala 
transformationens epicenter. Jag tycker att vi lever i en otroligt spännnade tid med de 
förändringar vi ser just nu.   
 
 



Känner du något speciellt över att bli en del av Kinneviksfären?  
Jag känner mig stolt över att bli en del av en entreprenöriell grupp med en fantastiskt förmåga att 
snappa upp, och leda, förändringar och bygga upp bolagsvärde kring det. Kinnevik satsar ju 
dessutom bl.a. på kläder och e-handel, som ju varit min professionella plattform senaste åren.  
 
Har du någon gång känt att du som kvinna måste jobba hårdare jämfört med en man för 
att uppnå chefsposition?  
Nä, i alla fall inte de senaste tio åren. Jag tänker nog inte så mycket i termer av kvinna/man, och 
har väl haft turen också att jobba i organisationer som ser värdet av mångfald och har en bra, 
inkluderande kultur.  
 
Hur ser din karriärbana ut? Vart började det för att sedan leda till där du är idag? 
Efter 6 år på advokatbyrå har jag byggt upp juristfunktionen i två olika bolag och också bl.a. varit 
med och ta ett av bolagen till börsen. Jag har jobbat i ledningsgrupp under mina tolv år på bolag, 
och har fått chans att jobba med strategiimplementering, målstyrning, förändringsledning, 
kulturbyggande och produktivitet, vilket har varit fantastiskt kul. Förra året gav vår VD mig 
också chansen att under sju månader tillfälligt leda Björn Borgs produktutvecklings- och 
designteam, med fem direktrapporterande och en grupp om totalt 18 personer. Jag tror på att 
förvalta olika typer av möjligheter som kommer ens väg, även om det ibland innebär att man rör 
sig utanför sin comfort zone.  
 
Har det varit av betydelse att du har läst till en jur.kand? Skulle du rekommendera det? 
Nä, det saknar betydelse där jag befinner mig nu i min karriär, eftersom jag lämnade byråvärlden. 
Jag rekommenderar det bara för den som vill bli delägare på advokatbyrå, som inträdesreglerna 
till samfundet ser ut idag.  
 
Vad är det roligaste respektive det bästa med ditt jobb? 
Det roligaste är att jobba med smarta och trevliga kollegor som varje dag hjälper  mig att bli en 
bättre version av mig själv och det bästa är att det är omväxlande och att man hela tiden ställs 
inför nya frågeställningar och får jobba med sånt som är affärskritiskt – man kan göra skillnad 
helt enkelt.  
 
Varför ville du bli just jurist? Har du haft några andra karriär-drömmar? 
Jag har alltid gillat att skriva och läsa och är duktig på att sålla fram det som är viktigt ur 
komplexa sammanhang. När jag var yngre funderade jag på att bli journalist, eller psykolog.  
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken?    
Faktum är att jag intresserar mig allt mindre för själva juridiken och allt mer för hur juridiken kan 
bidra till att skapa affärsnytta och affärsutveckling. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av 
juridiken som ett självändamål, att skriva långa rättsutredningar är inte riktigt min gjej.  
 
Vad var det bästa med att gå på LiU? 
Alla trevliga människor, och nytänkandet som utbildningen stod för. Det var härligt att känna sig 
som en pionjär, jag var andra årskullen på programmet.  
 
 
 



Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet?  
Det är nog att våga utmana status quo, på samma sätt som utbildningen stod för ett nytt synsätt på 
juridisk kompetens.  
 
Tre snabba: Gillar mitt nuvarande jobb för att… 
1. det är en härlig energi här 
2. vi fokuserar på att vinna och att nå våra mål  
3. vi jobbar aktivt med att göra oss själva och varandra bättre 
 
Har du några fritidsintressen?  
Jag tränar gärna och ofta, framför gillar jag att springa, och sen hänger jag rätt mycket med min 
man och mina två söner.  
 
Hund- eller kattmänniska? 
Får säga hund då, för jag är allergisk mot katter, men jag föredrar människor.  
 
Värmländska eller Stockholmska? 
Stockholmska (kanske mest för att jag inte står ut med värmlänningen som mina söner följer på 
YouTube).  
 
Om du hade fått chansen att träffa vilken människa du än ville, vem hade det varit då och 
varför? 
Det hade varit kul att äta middag med Steve Jobs och få höra mer om hur han tänkte.  
 
Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, vad skulle det vara?  
Tro på dig själv bara och kör på, det löser sig!  
 
Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  
Då skulle jag vilja se Kent på sommar-x igen, tror det var nån gång andra hälften av 90-talet, i 
början av deras karriär.  
 
Bästa minnet från LiU? 
Oj, det är så många, men bl.a. pulkaracet var kul minns jag.  
 
Om du fick resa tillbaka i tiden och återuppleva en händelse, vilken skulle det vara? 
Om jag får välja fritt (och inte bara bland mina egna erfarenheter) så skulle jag välja någon stor 
symbolisk händelse som att t.ex. vara med och riva Berlinmuren, med en liten hacka.  
 
Vad ska du göra när du svarat klart på alla dessa frågor? 
Gå och ta en kaffe, det här var verkligen många frågor…!  
 


