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SUPPLY CHAIN GROUP 
Vi erbjuder ett långsiktigt och ansvarsfullt samarbete där vi ger mervärde som 

hjälper våra kunder att nå ökad konkurrenskraft genom inköp & juridik. Vi går 

även in med ett personligt engagemang för att ge en positiv upplevelse i alla 

relationer tillsammans med kunder och medarbetare. 

Fredrik Vetander, VD på Supply Chain Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER GRAPP 

• Affärsjuridik   

• GDPR 

• Säkerhetsskyddslagen 

• Back2back 
 
Per har sammantaget över 35-års 
erfarenhet inom bolagsjuridik där han 
främst har arbetat som bolagsjurist i 
olika befattningar inom Telia-koncernen.  
 
Per är mycket uppskattad för sin 
förståelse av affären och att koppla 
samman juridiken till den kommersiella 
bilden på ett effektivt sätt.  
 
Per har mycket lång erfarenhet av att 
skapa struktur och förståelse från ax till 
limpa. Som exempel var Per första 
juristen på Telia MegaCom där han 
ansvarade för att bygga upp mall-
biblioteket från början.  
 
Som person är Per social och trygg samt 
ger alltid sina juridiska råd i klarspråk 
men fokus på att mottagaren ska förstå 
och att rådgivningen friktionsfritt ska 
kunna omsättas i praktiken.  

Senior Legal Advisor – Supply Chain Group (2021 – idag) 
Senior Legal Advisor specialiserad inom affärsjuridik samt GDPR och komplex 
dataöverföring. Ambulerande bolagsjurist i teamet hos SCG.  
 
Bolagsjurist – Telia-koncernen (1996 – 2021)  
• 2003-03-01 bolagsjurist/teamansvarig vid TeliaSonera Sverige AB 
 
• 2001-09-01 chefsjurist vid Telia Sverige AB 

 
• 1997-10-01 bolagsjurist vid Telia MegaCom AB 

 
• 1997-01-01 affärsjurist vid Telia AB 

 
• 1996-12-01 affärsjurist vid Telia Mobitel AB 

 
Advokat - Foyen & Co (1992 – 1996)  
• Advokatbyråernas verksamhet var inriktad på affärsjuridik. Bolagsjurist åt 

mindre, medelstora och stora företag samt var ombud i rättegångar och 
skiljeförfarande. 

 
Bitr. jurist - advokatfirman Clemens Wallén Östlund Advokater AB (1987-1992) 
• Biträdande jurist inom affärsjuridik. 1991-02-15 blev jag advokat. 
 
Utbildning & Examen 
• Jur. Kand. vid Uppsala universitet (1984) 
• 1985 – 1987 tingsnotarie vid Katrineholm tingsrätt. 
 
Språk 
• Svenska – modersmål.  
• Engelska – avancerad.  
 
 
Kontaktuppgifter till vår Chefsjurist 

• Telefon: +46 70 868 14 59  

• Mail: christoffer.linge@scgnordic.se  

• Webbplats: https://supplychaingroup.se
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