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Varför valde du att studera affärsjuridik?
Jag hade varit rätt inne på att antingen läsa juridik eller ekonomi, men var säker
på att jag inte ville arbeta i domstol eftersom företagande lockade mer. Som tur
var hade jag en grym studievägledare på gymnasiet som hittade den här
utbildningen åt mig, som kändes som en perfekt kombination av allt jag sökte. Att

jag redan hade flera vänner boendes i Linköping gjorde det också lockande att
flytta dit.
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb?
Jag var nog den minst föreningsaktiva personen som går att hitta vid ett
universitet, haha. Jag ägde dessutom aldrig en overall och gick inte på en enda
kravall. Jag fokuserade stenhårt på mitt extrajobb utöver själva studierna och
hoppade in och jobbade alla pass jag bara kunde. Eftersom utbildningen i hög grad
var teoretisk tyckte jag det var superviktigt att få testa kunskaperna och utveckla
dem praktiskt ”på riktigt”, så under en stor del av studietiden jobbade jag på
Danske Bank med kredithandläggning och fastighetsaffärer.
Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller
arbetslivet under studietiden?
Nu var det ett tag sedan så det var ingenting som kom upp under
anställningsprocessen hos mina senaste arbetsgivare, däremot minns jag att det
sågs som väldigt meriterande när jag sökte mitt första jobb att jag redan hade så
pass mycket arbetslivserfarenhet.
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du
nöjd?
Nej tyvärr inte, och jag ångrar fortfarande att jag inte tog den chansen.
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar nu i
arbetslivet?
Den roligaste var definitivt American Business Law med Elif Härkönen, och den/de
som varit mest användbar i arbetslivet är associationsrätt (innehöll en del
organisationsteori) samt juridisk/ekonomisk företagsanalys – detta eftersom jag
under de senaste 1,5-2 åren suttit i ledningsgrupp i ett bolag och det har varit guld
värt att ha de kurserna med i bagaget när jag arbetat aktivt med bolagsstyrning
och strategi. I övrigt är jag specialiserad på data privacy som inte var ett särskilt
hett ämne när jag pluggade, och GDPR som satt personuppgiftsbehandling och
integritet på agendan var inte ens påtänkt, så allt det har jag fått lära mig om i
arbetslivet.
Hur värderades din affärsjuristutbilning på arbetsmarknaden?
Jag har gått ”bolagsvägen” och där tycker jag den värderats högt, definitivt inte
sämre än den klassiska juristlinjen.
Hur har din resa varit från student till där du är idag?
Jag jobbade i 5 år på ett bolag som arbetar med juridisk information på olika sätt.
Det var ett väldigt bra första jobb där jag fick möjlighet att grotta ner mig i de
juridiska ämnen jag tyckte var roligast och utveckla en spetskompetens. Till en
början fokuserade jag mycket på immaterial- och marknadsrätt och hade ett
produktansvar för webbtjänsterna på de områdena. När jag sedan tog över ansvaret
för webbtjänsten för IT-rätt råkade det sammanfalla med att det kom ett första
utkast till GDPR. Jag började bevaka det området stenhårt och jobbade till slut
fokuserat med rådgivning, utbildningar och analysskrivande kring just GDPR.

Därefter rekryterades jag till en tech startup där jag jobbade som Privacy and
Legal Officer samt satt med i bolagets ledningsgrupp under drygt 1,5 år. Nu står jag
precis inför nästa utmaning som DPO and Compliance Officer i en större koncern.
Privacyfrågan blev väldigt tidigt ett intresse för mig även på fritiden och jag har ett
eget bolag genom vilket jag föreläser, konsultar och skriver expertkommentarer på
ämnet för mina uppdragsgivare. Jag driver också Privacypodden tillsammans med
Didrik Värmon sedan våren 2019.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag tror inte riktigt det finns en ”vanlig” dag för någon som jobbar fokuserat med
privacyfrågor. Det är lite det som lockat mig in på den banan också, då det faktum
att den primära lagstiftningen är så pass ny och obeprövad gör att det ständigt
dyker upp nya frågeställningar och problem som det inte finns en entydig lösning
på. Jag har dessutom privilegiet att få arbeta med varenda del i organisationen
vilket också det gör jobbet väldigt varierande.
Vad är det bästa med just ditt yrke?
Privacy är ju lite unikt såtillvida att det involverar ungefär lika mycket teknik som
juridik. Jag är väldigt fascinerad av digitalisering i en större samhällskontext och
jag har nog alltid varit nyfiken på ny teknik. Så jobbet binder ihop mina intressen
på ett bra sätt. Sen gillar jag som sagt att GDPR är ny och att det händer saker hela
tiden, både vad gäller nya vägledningar, tillsynsbeslut och domstolsavgöranden,
som kan ställa allt på ända. Det är utmanande också såklart, men en rolig
utmaning.
Vad saknar du mest med studietiden?
Jag tyckte alltid att det var så mycket roligare att jobba än att plugga/leva
studentlivet, så jag skulle ljuga om jag sa att jag aktivt saknade studietiden.
Däremot har jag många roliga minnen från Flamman och föreläsningarna med Georg
Hellgren var definitivt en höjdpunkt.
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit?
Åkt på en utlandstermin, jag ångrar jättemycket att jag inte gjorde det.
Vad är dina bästa tips till snart färdiga affärsjurister som ska ut
på arbetsmarknaden?
Oavsett vilket rättsområde man riktar in sig mot och oavsett i vilken organisation
man arbetar så blir allting mer och mer digitalt, jag tror att vi jurister generellt
måste bli bättre på att omfamna den tekniska utvecklingen och läsa in oss på AI,
machine learning, IT-säkerhetsfrågor och delvis också systemvetenskap för annars
får vi det svårt inom bara några år. Jag tror att juristrollen är under förändring. Min
uppfattning är att beställare av juridiska tjänster är lite less på ”den klassiska
juristen” som arbetar teoretiskt och inte förstår organisationens frågeställningar av
mer teknisk karaktär eller rent affärsmässiga utmaningar. Jag har sett det mer och
mer vid rekryteringar nu, just skrivningen ”vi vill inte ha en klassisk jurist”.
Gör ni något på din arbetsplats för att uppmärksamma rosa månad?
Jag har jobbat tre dagar hittills så jag har inte hunnit få den infon än haha.
Har du någon hälsning till programmet nu när det firar 25 år?

Jag hade några av mina bästa år på LiU och är väldigt glad att jag valde
affärsjuridiska programmet.
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?
Förbereda innehållet till avsnitt 19 av Privacypodden ☺

