Vilken inriktning läste du? Började läsa tyska, bytte sedan till ekonomi när jag fick självinsikt
och insåg hur kass min tyska var.
Nuvarande jobb? Bolagsjurist på Tingstad, driver också startup-bolaget ALRGHT!
Examensår? 2017
Ålder? Snart 26 år!
Tre snabba:
Kårallen/kk? Alltid Kårallen
Sittning/kravall? Kravall är ju givet
Bästa matlådan? Är helt ointresserad av att laga mat, mina kollegor brukar skratta åt mina
matlådor. Under min studietid levde jag på tonfisk, gröt och tacos (i den ordningen).
Varför valde du att studera affärsjuridik?
Det var ett bananskal, som med de mesta annat härligt som händer i livet! Jag funderade på
att byta över till jur.kand ända fram till processrätten i fyran, då insåg jag att det här med
traditionell juridik inte är något för mig (men kursen var grym!).
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb?
Yes! Jag tycker om att ha mycket att göra och ville träffa folk utanför programmet också.
Första året var jag dryckensansvarig för N0llanfesten Playsation, andra året testade jag att
läsa 200 % och hoppade på ekonomprogrammet, i samma veva blev jag Layoutansvarig i
ELIN. Däremellan var jag mentor i ”Skugga en student” (det var kul!) och representant för
AJF på besöksdagar. Under mastern jobbade jag extra på SEB och utöver det tränade jag
och tävlade mycket i BJJ och MMA.
Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller
arbetslivet under studietiden?
Jag har hand om en del rekryteringar i min nuvarande roll och kan säga att det inte är VAD
du gör, utan ATT du gör saker som är grejen. Rekryterare söker en person med driv som tar
sig för saker. Ägna inte studietiden åt att oroa dig, utan testa istället en massa olika grejer
och ta de uppdrag som är utmanande och roliga!
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du nöjd?
Ja, jag var på Irland, University of Limerick. En av höjdpunkterna under studenttiden.
Utbildningen i Sverige är rätt mycket svårare än på Irland, så jag kunde ta sistaårskurser
som var i höjd med de vi läser andra eller tredje året. Du lär sig mycket mer utanför
skolbänken än i, inte minst vad gäller språket. Jag bodde i korridor med 5 amerikaner som
knappt fyllt 20 och tyckte det häftigaste med Europa var att man kunde köpa alkohol utan att
vara 21. Det blev ett kul halvår.
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar nu i
arbetslivet?
Jag tycker om när det är svårt, så jag gillade Heiborns kurser mycket: både processrätten
och skiljeförfarandet var grym träning i att föra exakta resonemang och förstå rättens ”olika
lager”. Ett annat tips är att skriva kandidat- och masteruppsatserna tillsammans med företag.

Bra sätt att få lösa ett riktigt problem, och få grymma kontakter! Det var så jag fick min första
mentor bl.a.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag är enda juristen på Tingstad och har hand om alla juridiska frågor, samt en del
personalfrågor. Det betyder att ingen dag är den andra lik. Jag jobbar nära VDn och mina
uppdrag kommer främst från honom, men också från andra håll i organisationen. Efter jobbet
lägger jag all min lediga tid på mitt startup ALRGHT, vi utvecklar Kry för jurister!
Vad är det bästa med just ditt yrke?
Att jag inte bara är jurist. Som bolagsjurist på Tingstad måste man förstå juridiken ur ett
affärsmässigt perspektiv: alltså även om vi har rätt juridiskt kan det pajja relationen med
kunden eller driva onödiga kostnader. Att väga intressen mot varandra för att ta en
kalkylerad risk är en stor del av att vara jurist. Det bästa med att driva starup är att det är
krångligt och fullt av små segrar, plus att det är ett väldigt härligt community och man är med
och gör världen bättre!
Vad saknar du mest med studietiden?
Att viktigaste frågan på agendan var när man skulle behöva sätta sig i kön till Draget och hur
fasen man ska klara externredovisningen (jag gjorde om den 3 gånger). Ganska
bekymmerslöst och väldigt kul! Trots det trivs jag bättre med att jobba än att plugga eftersom
tempot är högre.
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit?
Hade startat företag under studietiden. Som student är både du och dina polare vana att
leva billigt, har mycket fritid och massor av möjligheter att bygga bra team. Att ha drivit (eller
försökt driva) startup är dessutom en grym merit om vi nu ska snacka CV-mässigt.
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?
Veckan är slut och jag är på väg till Stockholm, så nu ska jag greja med ALRGHT resten av
resan. Skicka ut nyhetsbrev till investerarna och sedan jaga rätt på användare till våra första
användartester. Hör av dig! Jag älskar att snacka startup och karriär, och finns på de flesta
sociala medier inkl. LinkedIn. Mitt namn är ganska originellt så du hittar mig lätt. Ha kul med
studenttiden och ta inte dig själv på för stort allvar, det kommer gå bra ändå!

