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Happy Holidays!
Vi hoppas att ni haft ett roligt och lärorikt läsår 
i Linköping, och ser fram emot att träffa er 
från och med våren igen! 

Äntligen upplevs det som att pandemin 
är över, och vi ser verkligen fram emot att 
träffa er på Juroday och andra kommande 
tillställningar.

Först är det dags för lite välförtjänt ledighet, 
och ett tips från oss är att dricka mycket 
glögg och umgås med dina kära! 

Hälsningar, 

vännerna på PwC



Bihanget nr 1 av 2 - läsåret 2021/2022
Ansvarig utgivare: Ida Strömberg
Layout: Ida Strömberg
Bilder och illustration: pixabay.com, Ida Strömberg

05. Kalendarium

06. Ordförande har ordet 07. Juroday

08. Din guide till föreningslivet 09. Hänt i Affjur

12. Pimp your ride 14. Det nya programmet

16. Alumniporträtt 18. Intervju med President i 
ELSA 

Innehåll



BIHANGETS 
REDAKTION

2021/2022

Nellie Seiden
Skribent

Saga Danell 
Skribent

KONTAKTINFORMATION

MAIL: bihanget@ajf.nu

HEMSIDA: www.ajf.nu

TRYCK: Printakademin

Redaktör Ida Strömberg

En ny termin på det Affärsjuridiska programmet lider mot sitt slut. 
Vilken omtumlande sådan! För mig som började min tid på affjur un-
der 2020 så har nästan allt varit lika nytt för mig som det varit för de 
nyantagna i år. Vi har för första gången kunnat gå på kravall, ha semi-
narium i sal och kunnat umgås igen. Trots att vi går mot mörkare ti-
der så har campus vaknat till liv och för min del känns det underbart. 
Något annat som vaknat till liv är det du läser just nu - vår fantastiska 
sektionstidning Bihanget! Efter ett års uppehåll så är vi tillbaka med 
ny intressant läsning. 

Redaktionen har sammanställt den första utgåvan av Bihanget 21/22. 
Jag och mina utskottsmedlemmar har haft målet att tidningen ska 
vara lite gott och blandat, ungefär som höstterminen har varit! Allt 
från fantastiska Nolle-P, den årliga diplomeringen till mer lättsamma 
artiklar om hur du kan piffa till din cykel. Visionen om att Bihanget 
skulle vara informativ men ändå lättsam läsning sattes under redak-
tionens första möte och har varit en ledstjärna både i skrivandet av 
artiklar men även i layouten. 

Arbetet med Bihanget har varit väldigt utmanande men också väldigt 
roligt. Jag har ingen erfarenhet av layout och design så att försöka 
skapa en läsvänlig tidning har inte alltid varit det lättaste. I och med 
det vill jag ge en stor elogé till mitt fantastiska utskott. Utan er hade 
Bihanget aldrig kunnat skapas. Era nytänkande idéer och driv att föra 
Bihanget framåt har varit avgörande, och för det ska ni ha världens 
största TACK. Jag skulle också vilja tacka mina kollegor i styrelsen 
som skrivit ett antal artiklar i tidningen och hjälpt till på de sätt som 
jag behövt, ni är fantastiska. Jag vill även rikta ett stort tack för förtro-
endet till min otroliga företrädare Jasmine Smith. 

Det är med stolthet i kroppen som jag presenterar läsårets första upp-
laga av Bihanget. Jag önskar er trevlig läsning där ni kan samla inspi-
ration, få ett gott skratt och se tillbaka på terminen. 

HAPPY HOLIDAYS!
Ida Strömberg 
Redaktör Bihanget 21/22



Affärsjuridiska föreningens
KALENDARIUM 21/22

DECEMBER

FEBRUARI

APRIL

02. Alumnimingel

06. Julpub

08. Julsittning

24. Juroday

19. Avfärd Europaresan

22. Hemfärd Europaresan

MARS

v. 10. AMO-vecka

26. Sittning och KK-fest
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Kylan och mörkret är här, men frukta inte för 
ledigheten nalkas. Under skrivande stund så 
sitter jag och kollar ut över ett grådisigt campus 
som kryllar av studenter i varma jackor och 
med en kaffe i handen. Nu gäller det att hålla 
huvudet högt genom hösten och hålla ögo-
nen fixerade på de många fina julklappar som 
ligger och väntar på just dig där under granen 
hem-hemma. Så håll motivationen uppe i slutet 
av terminen så avslutar vi starkt tillsammans!

Nu har vi också äntligen börjat röra oss mot 
normala tider och det märkte vi inte minst un-
der årets mottagningsperiod där vårt fina mäste-
ri Jur6 gjorde så att Nollan fick uppleva en näs-
tan normal mottagning med många evenemang 
och aktiviteter. Redan första dagen så hade vi 
i styrelsen förmånen att få träffa på våra nya 
studenter på campusvandringen för att hälsa er 
varmt välkomna till LiU:s finaste program. Jag 
hoppas att ni känner er välkomna in i AffJur-fa-
miljen och trivs på campus!

Sedan var det dags att bjuda upp till fest och 
det gjorde Jur6 med bravur genom att styra 
upp den årliga lagens-änglar sittningen följt av 
Sensations White. Festen präglades av de goda 
nyheterna att restriktionerna äntligen var på väg 
att släppas och det firade vi tillsammans under 
kvällen med allsång och god dryck.

Fest och firande blev det även för våra examineran-
de masterstudenter som fick njuta av en fantastisk 
diplomering med mat och underhållning. Även 
masterstudenterna från förra året som på grund av 
restriktioner tyvärr inte kunde genomföra sin dip-
lomering fick bli firade på det sätt som de är värda. 
Särskilt efter all den tid och energi som ni lagt ned 
på programmet, grattis till er alla!

Därefter blev det läskigt tillsammans med AJF när 
vi bjöd in till en oförglömlig halloweensittning  med 
läskiga utklädnader och mycket galej. Vi visade som 
vanligt att affärsjurist-studenter på riktigt vet hur 
man genomför en sittning. Tack för det!

Avslutningsvis så vill jag tacka styrelsen för ert hår-
da arbete under vår första termin tillsammans samt 
välkomna alla nya utskottsmedlemmar in till styrel-
sen. Efter några omgångar på ett julbord och några 
flaskor julmust i magen så ses vi igen på vårtermi-
nen för att fortsätta arbetet.

Håll nu ut till julen och glöm inte att njuta över 
ledigheten så syns vi nästa termin utvilade och redo 
för nästa tenta.

Med vänliga hälsningar,
Noa Andersson

Noa Andersson ger en julhälsning!
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Den 24 februari 2022 kommer vår årliga arbetsmarknadsdag, Juroday, att äga 
rum!

Juroday består av en mässa i Colloseum mellan kl. 10 och 14 där du får träffa 
flera företag som är intresserade av just affärsjurister. Dagen asvlutas med en 
bankett där du får möjlighet att prata ledigt med utställarna under avslapp-

nande och festliga former. Oavsett vilken årskurs du går i och oavsett om du vill 
knyta kontakter kontakter till arbetslivet eller bara är nyfiken på din framtida 

arbetsmarknad bör du besöka Juroday den 24 februari 2022. 

SÖK FÖRETAGSVÄRD

Som företagsvärd är du ansvarig 
för kontakt med ett tilldelat företag 
innan och under Juroday. Det är ett 
roligt och avslappnat sätt att skapa 

kontakter med framtida arbetsgivare 
och öppnar många möjligheter för 
dig som student! Vid ansökan finns 
möjlighet att önska företag och det 
gäller att vara först till kvarn. Håll 

därför utkik på Jurodays sociala me-
dier för att inte missa uppdateringar 

KONTAKTSAMTAL

Kontaktsamtal är en lättsam dialog 
på ca 20-30 minuter mellan dig och en 
representant från ett företag. Oavsett 

årskurs är detta ett unikt tillfälle att få 
personligkontakt med företagen. Du får 
in en fot på marknaden och en inblick i 

ett företag som du är intresserad av!

CV-GRANSKNING

Ett välplanerat och intressant CV är viktigt 
inför en ansökan, vare sig det handlar om 
praktik, extrajobb eller jobb efter examen. 
Ta tillfället i akt att få ditt CV granskat av 

riktiga proffs!

Glöm inte att följa våra sociala medier 
för mer information om anmälan till 
samtliga kringaktiviteter.

Instagram & Facebook: Juroday
Hemsida: www.juroday.nu
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K SOM I KÅR
En studentkår är en intresseorganisation på universitetet som 
finns till för att bevaka utbildningen, hantera studiesociala frå-
gor, verka för ett levande studentliv och se till att arbetsmiljön 
är bra. Exempel på vad de gör är att hjälpa till att utveckla ut-
bildningarna och anordna mottagningsperioden. På Linköpings 
universitet finns området för utbildningsvetenskap, tekniska 
fakulteten, medicinska fakulteten samt filosofiska fakulteten, 
vilken vi som affärsjurister tillhör. 
Vår studentkår heter Stuff (www.stuff.liu.se)

S SOM I SEKTION
En sektion är en ideell studentförening som är kopplad till ett 
specifikt program. Sektionen har således närmare kontakt med 
studenterna än kåren. Sektionens huvudsakliga uppgift är att 
bevaka och kontrollera vår utbildningskvalité, samt att skapa 
gemenskap mellan studenter. Den ledande visionen är alltid att 
det affärsjuridiska programmet ska vara så bra som möjligt. 
Vår sektion är den affärsjuridiska föreningen, AJF (www.ajf.nu)

U SOM I UTSKOTT
Till hjälp har styrelsen i sektionen ett antal utskott med olika ar-
betsområden. Utskotten står under ledning av sektionsstyrelsen, 
där varje ordförande i utskotten är medlem i sektionens styrelse. 
Tilsammans med andra utskottsmedlemmar arbetar man för att 
förbättra ett visst område.

Det finns ett flertal olika utskott: Alumniutskottet, Arbetsmiljö-
utskottet, Diplomeringsutskottet, Evenemangsutskottet, Juro-
daygruppen, Marknadsföringsutskottet, Näringslivsutskottet, 
Jur6 och Utbildningsutskottet!

M SOM I MÄSTERI
Varje sektion kan även ha ett fadderi, ett festeri eller ett mäste-
ri. Ett mästeri är en kombination av ett fadderi och ett festeri. 
Mästeriet har ett mer fristående utskott men agerar under sek-
tionen. De anordnar aktiviteter, sittningar och fester - inte minst 
N0lle-P! 
Vårt mästeri är Jur6 (www.jur6.se)

F SOM I FÖRENINGAR
På Linköpings universitet finns det mängder av olika föreningar. 
Det finns något för alla! De drivs av och för studenter och är 
kopplade till allt från politik till musik. 

De juridiskt inriktade föreningar som finns är Juristgruppen, 
ELSA och Linköpingsjuristerna. 

DIN GUIDE TILL FÖRENINGSLIVET

8



TILLBAKABLICK AV JUR6

Sara Johnsson
General Jur6 om NolleP 2021

Foto: Fabian Gränjefors 

Maja Edholm 
Chef Jur6 om Sensation White 2021

Foto: Fabian Gränjefors 

Efter en höst fylld av mycket aktiviteter är det nu dags 
att se tillbaka på ett av Jur6 största projekt, Nolle-P. 
Att arrangera Nolle-P är ett otroligt roligt projekt som 
Jur6 arbetar med från början av februari. En del av 
arbetet innebär mycket kreativa möten för att komma 
på roliga och finurliga idéer som man vill att de nya 
studenterna ska få uppleva i deras nya hemstad. 
 Den första dagen av Nolle-P, som var den 
bästa om du frågar mig och var startskottet på de 21 
dagarna som mottagningen sträckte sig över. Dagen 
innebar pirr i magen som byggts upp i månader och 
ett första prov för Jur6 att lyckas hålla minen under 
vårt första gyckel. Sedan har det varit full fart för 
N0llan med aktiviteter såsom fulsittning, picknick, 
Wipeout och mycket mer. 
 Nolle-P avslutades med finsittning på Ryds 
Herrgård. En och annan tår fälldes av Jur6 och det 
var äntligen dags för N0llan att byta ut den gula, lite 
stinkiga tröjan som burits under hela mottagningen 
mot kostym och klänning. Sittningen var ett perfekt 
avslut på Nolle-P och knöt ihop mottagningen med en 
avslutning i toppklass i form av låten Stad i ljus. 
 Vi i Jur6 riktar otrolig tacksamhet till alla 
som har hjälpt oss med att genomföra detta Nolle-P. 
Extra tack till våra superfaddrar och faddrar som har 
ställt upp i ur och skur, och självklart ett stort tack till 
N0llan som trots bakfylla och brist på sömn dykt upp 
på alla evenemang. Utan er alla hade mottagningen 
aldrig kunnat bli såhär bra!

I år gick Sensation White, Lagens änglar, av 
stapeln den 25 september. Det är sittningen och 
festen som är vår starkaste levande tradition! I ren 
affjuranda förvandlades Kårallen till himlen och 
alla vitklädda gäster fick sjunga, dricka och sitt-
dansa hela natten lång. 
 Detta året hade vi en uppförsbacke som sat-
te lite  käppar i hjulet för oss vid planering av vår 
fina tradition då coronarestriktionerna gjorde att vi 
fick tänka om och tänka nytt. Vi har alla behövt an-
passa oss de senaste 1,5 året så vår lösning blev att 
styra två parallella sittningar i Baljan och Gasquen 
som blev otroligt lyckade. Sedan styrde vi även 
en fantastisk sittklubb inne i Kårallens alla lokaler 
under kvällen.  
 Under sittningarna stod SCB, Span och 
Jur6 för framträdanden i form av exceptionella 
gyckel som verkligen höjde stämningen för alla 
sittningsgäster. 
Efter Lagens änglar sittningen väntade vårt efter-
släpp Sensation White. Kårallen var pyntad från 
topp till tå och redo för gästerna. Jag kan bara 
säga, det blev en succé. Trots restriktionerna fick 
vi sjunga Stad i ljus och börja läsåret på det ljusas-
te sättet!
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Fotograf: Emma Buhr

Fotograf: Emma Buhr

Diplomander 2020

Diplomander 2021
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Kvällen bjöd på en trerätters middag, till förrätt 
serverades lax- och skaldjursröra med sikrom 
samt örtolja på kavring, till huvudrätt nattbakad 
högrev serveras med bränd potatispuré, tryf-
felrödvinssky samt höstens primörer och till 
efterrätt chokladterrine serveras med moccasås, 
hasselnötscréme samt halloncoulis. Kvällen 
bjöd även på underhållning från SPan, mästeriet 
för samhällsplanerare som bjöd på många bra 
gyckel.

Den första ceremonin för avgångsstudenter 2021 började 
klockan 10:00 och dagens andra ceremoni för avgångs-
studenter 2020 började klockan 14:00. I kårallens matsal 
satt förväntansfulla föräldrar, vänner, lärare med flera och 
lyssnade till ljuva stämmor från kören Chorus lin medan 
diplomanderna tågade in och intog sina platser. Cere-
monin inleddes av programansvarig och dagens konfe-
rencier, Åsa Åslund, som hälsade alla gäster välkomna 
å de affärsjuridiska programmets vägnar samt talade till 
diplomanderna om deras tid som studenter på det af-
färsjuridiska programmet. Dagens nästa talare var ingen 
mindre vice ordförande i den affärsjuridiska föreningens 
styrelse, Olivia Säwe. Olivia önskade de nyexaminerade 
stort lycka till i framtiden.

Dagens hederstalare var Lisa Donlau, aff.jur.mag. och 
försäkringsjurist på Länsförsäkringar Östgöta. Lisas bjöd 
på ett varmt och inspirerande tal med många kloka bud-
skap. Därefter blev diplomanderna uppropade för att en 
efter en gå upp på scen och att ta emot sitt efterlängtade 
diplom som Åsa Åslund delade ut tillsammans med pro-
gramansvarig de Affärsjuridiska kandidatprogrammen, 
Britta Behrendt Jonsson och hederstalaren Lisa Donlau. 
När diplomen delades ut och diplomanderna hyllats med 
en varm applåd var det dags för professor Jan Kjellgren 
att hålla ett hyllningstal till diplomanderna. Ett tal som 
bjöd på många skratt och kloka budskap, samt betonade 
Jan hur viktig interaktionen mellan programmet och dip-
lomanderna som affärsjurister ute i arbetslivet är. Under 
första ceremonin höll även diplomand Mattias Björklund, 
avgångsstudent 2021 ett tal till sin klass och under andra 
ceremonin höll diplomand Gustav Spetz, avgångsstudent 
2020, ett tal till sin klass. Två fantastiska tal med många 
igenkänningsfaktorer.

När ceremonin börjar lida mot sitt slut samlades dip-
lomanderna tillsammans med lärarna ute på (vad heter 
trappan?) för fotografering, följd av mingel med bubbel 
och snittar. Ceremonin avslutades med den traditionella 
hyllningsskålen av professor Jan Kjellgren.

Framåt kvällen var det dags för bankett på Konsert och 
Kongress. Toastmasters för kvällen var Alicia Lihammar 
och Hannah Zetterman och efterföljande tempo för kväll-
en var “om vi inte blivit affärsjurister skulle vi blivit?”. 
Ett utmärkt tillfälle att låta nära och kära få uppleva hur 
ett tempo egentligen går till och även lära sig hur man 
utbringar den traditionella dolus-skålen

Vidare under kvällen höll professor emerita 
Ingrid Arnesdotter tal och presenterade sedan 
programmets alldeles egna mästeri jur6 som bjöd 
på kvällens sista underhållning i form av gyckel. 

När banketten började närma sig sitt slut fördes 
stolar och bord undan för att göra plats för ett 
dansgolv. Det spelades låtar från tidigt 2000-tal, 
svenska klassiker och låtar som vanligtvis spelas 
på radio. Jag skulle gissat på att låtarna var en 
del av det som fick diplomanderna att bjuda på 
några moves. Som ett avslut på kvällen omfam-
nade diplomanderna varandra och tog ton till den 
traditionella låten stad i ljus.Vilken fantastisk 
kväll och vilket fantastiskt avslut. 

Lördagen 9 oktober diplomerades 55 studenter från 
det affärsjuridiska masterprogrammet vid Linkö-
pings universitet under högtidliga former. Annorlun-
da för i år var att det anordnades två ceremonier för 
att “ta igen” förra årets som sorgligt nog påverkades 
av pandemin.

Först och främst vill jag tacka diplomerings-
utskottet som har hjälpt till med förberedelserna 
och utförandet av diplomeringen. Jag vill även 
tacka den affärsjuridiska föreningens styrelse 
som har lånat ut en hjälpande hand vid diplome-
ringen. Utöver dessa vill jag även tacka hedersta-
laren Lisa Donlau, alla lärare och programansva-
riga. Till sist vill jag rikta ett särskilt stort tack 
till Ella Hegbart, sekreterare i den affärsjuridiska 
föreningens styrelse. Utan dig hade diplomering-
en inte varit möjligt att fullgöra. 

Avslutningsvis vill jag önska alla diplomander 
ett fortsatt stort lycka till i framtiden.

Adisa Garibovic
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PIMP YOUR RIDE
Det finns nog ingen som inte har cyklat minst en gång under sin tid i Linkö-
ping. Lätt är det absolut inte när det finns gott om uppförsbackar och det är 

oftast inte vindstilla. För att göra cyklingen lite roligare har vi tagit fram 5 tips 
för dig som vill pimpa din cykel och göra cykelturerna roligare. Varför inte dra 

ihop ett helt gäng för en härlig pysseldag?

Tejp och sprayfärg
Har du tröttnat på din cykel och har 
inte råd med en ny? Byt ut färgen 
på cykeln med inget annat än de-
kortejp eller sprayfärg! Dekortejp, 
eller washitejp som det även kallas, 
finns i alla olika färger och mönster 
och finns att köpa på nätet. Annars 
kan du ta cykeln till stan och leta 
efter dekortejp på närmsta pyssel-
butik. Köp annars en sprayfärg som 
är till för utomhusbruk på Bauhaus 
och spraya cykeln i en ny färg.

Cykelkorg
Har du ingen cykelkorg är det hög tid 
att skaffa en. Nog har vi affärsjurister 
mycket plats i ryggsäckarna men det är 
inte alltid man får plats med alla saker 
man vill ha med sig till campus när lag-
boken tar upp hela ryggan. Varför inte 
skaffa två och sätta en på pakethålla-
ren? Cykelkorgar finns att k Cykelkorg
Har du ingen cykelkorg är det hög tid 
att skaffa en. Nog har vi affärsjurister 
mycket plats i ryggsäckarna men det är 
inte alltid man får plats med alla sa-
ker man vill ha med sig till campus när 
lagboken tar upp hela ryggan. Varför 
inte skaffa två och sätta en på paket-
hållaren? Cykelkorgar finns att köpa 
på Biltema, Clas Ohlson och säkert i 
närmsta cykelbutik (det finns det ju 
gott om i Linkan).

Ringklocka
Ringklockorna på 

cyklarna hörs överallt i 
Linköping. Vill du sticka ut 
lite extra med en annorlun-
da ringklocka kan du kolla 

utbudet på fyndiq.se.

Reflexer och lampor
Nu när mörkret är här är det viktigt 
att synas för att hindra olyckor. 
Varför inte skaffa ett par reflexer 
eller kanske en cool ny lampa till 
din cykel? Reflextejp går att köpa 
på Clas Ohlson som man kan tejpa 
direkt på cykeln.

Pärla din cykel
Vem sa att sätta pärlor på cykeln 
endast är för barn? Köp ett paket 
med pärlor i olika färger och former 
och sätt på dom ekrarna. Folk kom-
mer med största sannolikhet också 
höra när du kommer cyklandes.
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Vinter i Linkan
Vintern närmar sig med stormsteg och sommaren kan kännas långt borta 

i det gråa decembermörkret, så här kommer några av Bihangets bästa 
tips för vad man kan hitta på i Linköping i vinter:

Julmarknad i Gamla Linköping
Under veckorna som leder upp till jul 
finns det julmarknader runt om i Linkö-
pingsområdet. Den kanske mysigaste 
av dem alla är julmarknaden i Gamla 
Linköping. Gatorna dekoreras med ju-
leljus, stjärnor och girlanger. Ett fler-
tal olika evenemang anordnas också, 
däribland julmarknaden som i år går av 
stapeln den första och andra helgen i 
advent vilket i år är den 27-28 novem-
ber samt helgen den 4-5 december.

Åka skridskor
Skridskoåkning är en rolig aktivitet som 
man kan göra i Linköping under vintern 
oavsett väder. När solen skiner och det 
varit kyligare ett tag är det lätt att slänga 
ner skridskorna i väskan och ta sig ut till 
Roxen eller Ljungsbro och åka på isen 
som frusit till där. Vill man åka lite när-
mare stan och inte vara lika väderberoen-
de kan man alltid ta sig ner till Stångebro 
där allmänhetens åkning nu har öppet på 
lördagar 17.30 - 20:00 vintern ut.

Gå på café
Vill man gömma sig undan kylan en stund med en god kopp kaffe och något litet 
att fika kan man alltid ta sig till något av stadens caféer för att njuta av en mysi-
gare miljö. Bihanget kan därför tipsa om bland annat Simons Rosteri och Bageri 

som finns på Storgatan i centrala Linköping, eller Babettes Kafferi på stora bads-
tugatan. Med sina utmärkta kaffekunskaper och sin speciella rostningsteknik 
samt sitt egna butiksbakade surdegsbröd är Simons möjligtvis det allra finaste 

Linköping har att erbjuda när det gäller caféer. Vill man prova något annat hittar 
man annars Babettes Kafferi på Stora Badstugatan, där man också hittar egenba-
kade bröd och bakverk med fokus på de råvaror från lokala producenter som är i 

säsong tillsammans med kaffe rostat alldeles i närheten på ett rosteri i Vadstena. 
Mums!

Promenera
Känner man för en aktivitet som är lite 
snällare mot plånboken kan man alltid ta sig 
ner till Stångån för en mysig promenad runt 
ån, eller varför inte ut till Tinnerö för en 
promenad runt det fina eklandskapet? Släng 
med en termos med en god kopp kaffe eller 
kanske lite varm choklad och gå ut och njut 
av vintersolen i det fina vädret. Med lite tur 
så kanske man till och med hittar en ledig 
eldplats man kan stanna till vid!

13
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Det nya affärsjuridiska programmet
Intervju med programansvarig

Fem snabba med Britta

Namn: 
Britta Behrendt Jonsson

Ålder: 
48 år

Bor:
Linköping, kommer från 

Hannover i Tyskland

Tjänst: 
Programansvarig Affärsjuridiska 
programmet, lektorat i affärsrätt 

m.m

Bästa tipset till studenten:
Håll dig uppdaterad, läs kurslitteraturen 

och öva på juridisk argumentation
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1994 introducerades Affärsjuridiska program-
met på Linköpings universitet för första gång-
en. Nu, 27 år senare, har det nya omstrukture-
rade programmet introducerats och Bihanget 
satte sig ner med programansvarig Britta Beh-
rendt Jonsson för att höra lite mer om varför 
man valde att göra om programmet och hur det 
skiljer sig åt från det gamla programmet.

Behovet av att förnya programmet grundas fram-
förallt i det att man såg att det gamla programmet 
började falla i popularitet. Det var då man förstod 
att det var dags att göra en översyn av programmet 
och att det blivit dags för en förändring.

Det nya förändringar som har skett kommer fram-
förallt att påverka kurserna under det första året 
där man bland annat kan se att affärsrätten och 
avtalsrätten slås ihop till kurserna Civilrätt 1 och 
Civilrätt 2 för att på så sätt bygga på de grundläg-
gande kunskaperna lite tidigare. Ekonomin som 
ämne kommer också att introduceras tidigare då 
det nu kommer att introduceras redan den andra 
terminen för att ge de nya studenterna en chans 
att bekanta sig och börja använda ekonomin i sin 
utbildning så tidigt som möjligt.

Fördelarna med förändringarna är att man nu får 
en chans att skräddarsy programmet på en ny nivå, 
vilket kommer ge bland annat djupare ekonomiska 
kunskaper och ge en chansen att integrera eko-
nomin i juridiken på ett annat sätt. Man kan även 
arbeta på ett mer proaktivt arbetssätt och det ger 
ett nytt synsätt som låter en lösa problemen på 
förhand - en kombination som ger bättre förutsätt-
ningar i arbetslivet. 

Det nya affärsjuridiska programmet
Intervju med programansvarig

Slutligen passade vi på att fråga Britta om vad 
hon anser gör en bra jurist i slutändan, vilket 
hon beskriver som någon som är noggrann, 
välorganiserad och kräver precision men fram-
förallt brinner för sina frågor samtidigt som de 
inte blir för personliga.

En bra jurist 
är 

nogrann och 
välorganiserad men 

brinner 
också för sina 

frågor

Saga Danell



ETT ALUMNIPORTRÄTT 
PÅ PHILIP LEIDEFELDT

ÅLDER
29 år

BOR JUST NU
Stockholm

HEMHEMMA
Karlstad

FRITIDSINTRESSEN
Padel, golf & god mat

Bild: DNB Markets 
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När han tog studenten i Karlstad var det populärt 
att flytta till Norge, Oslo, och börja jobba där ef-
tersom det var bra betalt och låg inte alltför långt 
borta. Philip var däremot inte skoltrött och var 
inne på att börja plugga antingen ekonomi eller 
juridik. Det resulterade i att han började plugga 
affärsjuridik och flyttade till Linköping.

Engagemang i studentlivet
Under sin studietid hade Philip en del bisysslor vid 
sidan av studierna. Han jobbade under många år på 
Länsförsäkringar där han sålde hem- och bilförsäk-
ringar över telefon men gick sedan över till att jobba 
i kassan på Länsförsäkringar Bank. Han var även 
med i Börsgruppen där han skrev aktieanalyser sam-
tidigt som han var ordförande i Bostadsrättsförening-
en Irrblosset (ca 700 studentboenden). Philip tipsar 
om att man som student bör försöka hitta extrajobb 
och vara med i olika föreningar eller grupper. Det är 
bra att försöka hitta någonting som kan tänkas för-
bättra ens CV, speciellt om man har riktat in sig på 
en viss sektor eller ett visst drömjobb. Philip påmin-
ner också om att betyg inte är allt.

Utlandsresa
Philip ger en eloge till programmet då LiU var 
duktiga på att få ut alla elever som ville på en ut-
landstermin. Philip själv åkte till Seoul i Sydkorea 
i 6 månader och berättar att han trivdes väldig bra i 
Linköping men att det ändå var en höjdpunkt att få 
åka utomlands. Att komma till ett nytt land och byta 
miljö var lärorikt och väldigt roligt. 

Praktik på PwC
Skatterätt var ett ämne som Philip fick upp ögonen 
för under tiden han studerade på LiU och var ganska 
säker på att det var det han ville jobba med i framti-
den. Philip fick under sin sista termin på LiU prak-
tikplats på PwC där han jobbade med affärstransak-
tioner med inriktning på skatt. Efter några veckor på 
skatteavdelningen kom han dock fram till att skatt 
kanske inte riktigt var det som han ville jobba med. 
Han hade under praktiken finansiella frågor till sina 
kollegor på skattegruppen varpå en av delägarna 
sa att istället borde prata med chefen för Corporate 
Finance för att de frågorna skulle lämpa sig bätt-
re där. Philip började springa fram och tillbaka till 
medarbetarna på Corporate Finance och presentera 
sig och fick därefter mer och mer arbetsuppgifter 
där. När den tio veckor långa praktiken närmade sig 
slutet fick han förfrågan om att komma tillbaka igen 
på måndag morgon och jobba, men då som heltids-

DNB Markets
Det var fem år sedan som Philip tog sin master-
examen i affärsjuridik och idag jobbar han på den 
norska investmentbanken DNB Markets. Han för-
klarar kortfattat att DNB är Norges största bank och 
fungerar där som bland annat en retail bank där man 
som privatperson kan vara kund men att man här i 
Sverige endast jobbar med corporate lending, alltså 
att man lånar ut pengar till storbolag, och investment 
banking. Philip jobbar med investment banking där 
han agerar finansiell rådgivare inom M&A (mergers 
and acquisitions) och ECM (equity capital market).
Det bästa med jobbet tycker Philip är att det är 
förhållandevis utmanande och att ingen dag är den 
andra lik. Då arbetet är projektbaserat ställs han 
inför nya utmaningar varje dag då det är många olika 
delmoment i en process. Jobbar man med M&A 
som Philip gör får man även förmånen att samar-
beta med många olika människor som är duktiga 
inom sina respektive områden. Advokater, tekniska 
rådgivare och managementkonsulter är bara en del 
av de människor han samarbetar med vilket ger en 
inspirerande miljö och en strävan efter att själv bli 
lika duktig i sitt arbete. Dagligen arbetar Philip mot 
bolag och människor i andra länder vilket skapar 
en internationell miljö. Dock så kan arbetet vara 
påfrestande till och från. Det är förhållandevis korta 
deadlines och intensiva perioder. Det kan vara så att 
man får ställa in privata saker och försöka “ro något 
i hamn åt sin klient” säger Philip. Självklart så väger 
fördelarna på jobbet tyngre än de få nackdelar som 
Philip berättar om och han påpekar att han trivs väl-
digt bra med sin arbetsplats.
Stor nytta av utbildningen
Även fast Philip har bytt inriktning från affärsjuridi-
ken så har han användning av det han lärde sig under 
sina fem år på LiU. Han berättar att han har det 
juridiska med sig i de transaktioner han jobbar med 
och att han lätt kan prata med, och förstå, de advoka-
ter han kommer i kontakt med på jobbet. Den största 
nyttan han har fått av utbildningen säger Philip är 
lärdomen att kunna öppna en bok, läsa den, proces-
sa informationen och sedan kunna skriva ner det på 
papper. Han säger att han har fått kunskapen om att 
“lära sig att lära”.
Framtidsplaner
Philips framtidsplaner är att fortsätta på den vägen 
han har kommit in på idag. Han trivs bra på jobbet 
och tycker att det är roligt. Idag är han är glad över 
att han som praktikant vågade säga till delägaren på 
avdelningen att skatt kanske inte var något för ho-
nom, vilket öppnade upp en ny värld inom Corporate 
Finance.

Nellie Seiden
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President Elsa

Foto: Patrik Ivarsson

Namn: Aurelie Jones

Ålder: 21

Hemhemma: Norrtälje

FEM SNABBA
Bästa med affjur: Gemenskapen 
och öppenheten.

Bästa kursen: Svårt att välja, men 
avtalsrätten är definitivt den jag 
haft mest nytta av hittills!

The European Law Students Association (ELSA) är 
med sina representanter vid närmare 300 fakulteter 
runt om i världen världens största ideella organi-
sation av och för juriststudenter. I Sverige finns de 
representerade vid de åtta fakulteterna med en ju-
ristutbildning, varav en är här i Linköping. Bihanget 
satte sig ner med Aurelie Jones, President i ELSA 
Linköping för en närmare inblick i vad ELSA gör.

Som medlem i ELSA Linköping har man förmånen 
att delta på alla våra evenemang och i samband med 
dessa träffa affärsjurister från andra årskurser, något 
som ger en chansen att lära känna fler studenter på 
programmet. Utöver alla de lokala förmånerna så 
har våra medlemmar också möjlighet att delta i de 
större internationella evenemangen som anordnas. 
Detta kan vara allt från praktikplatser, ELSAs sum-
mer och winter law school med mera.

Som president i ELSA är det Aurelie som ansvarar 
över styrelsen och fakulteten här i Linköping. Hon 
ser till att allt som ska göras faktiskt blir gjort men 
även såklart att alla involverade mår bra och har det 
kul under verksamhetsårets gång. Det är även hon 
som håller i alla möten och svarar på mycket mail.

Enligt Aurelie är det bästa med ELSA är möjligheten 
att få träffa andra juriststudenter runt om i världen, 
men framförallt de i Sverige eftersom de kan vara 
ens framtida kollegor. Därför känner Aurelie att 
ELSA verkligen bidragit till att hon lyckats knyta 
fler kontakter i Sverige som hon värnar hårt om.

Aurelies bästa tips för studietiden är att engagera sig 
i något utöver studierna! Det var delvis därför hon 
valde att söka till ELSA, för att hon inte enbart ville 
att hennes tid på universitetet skulle bara handla 
om studier. Aurelie har fått otroligt mycket från att 
engagera sig och ångrar verkligen inte att hon gjorde 
det valet. Man måste balansera studierna och stu-
dentlivet och på detta sättet har hon både kul och får 
något hon kan sätta på Cv:t. En win-win situation 
helt enkelt!

Utöver det är Aurelies största tips att söka styrelsen 
22/23 när det öppnar i mars, något hon hoppas att 
alla gör! 

Saga Danell
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Studieteknik
Hur pluggar man på bästa sätt?

Nu börjar livet sakta men säkert återgå till det normala, vilket innebär att 
föreläsningar på Zoom byts ut till föreläsningar i sal. Det kan vara svårt att 
anpassa sig och byta ut sin studieteknik som fungerade under distansunder-

visning till en som fungerar för campusbelagd undervisning. Här kommer lite 
tips på såväl återgång till campus och lite studietekniks-tips!

Anteckna!
Under mitt första år på Linköpings universi-
tet förstod jag snabbt vikten av att anteckna. 
Under studier på distans så antecknade jag 
det mesta på dator, då det kändes som att 
hela livet fanns i den där datorn. Ett tips jag 
vill ge vid föreläsning i sal är däremot att 
anteckna för hand under föreläsningen och 
sedan renskriva i datorn. Då kan du även 
lägga till information från kurslitteraturen.

Stanna kvar på campus
Under studier på distans så kan vi alla erkänna att vi har tagit en och 
annan föreläsning ifrån sängen. När undervisningen återgår till campus 
så är ju detta inte lika lätt. Jag skulle vilja ge tipset att utnyttja att du 
har en föreläsning eller ett seminarium på plats under dagen. Antingen 
kan du stanna kvar efter undervisningstillfället eller komma till cam-
pus en stund innan. Jag upplever att det är enklare att få saker gjort på 
campus. Betrakta det som din arbetsplats och låt ditt hem vara en plats 
för avkoppling!

Många bäckar små
Låt inte plugget och kurslitteraturen ta över 
ditt liv! Du behöver göra saker för din skull. 
Det kan vara allt från att planera in ett trä-
ningspass till att boka in något annat att se 
fram emot. Plugga lagom och dela upp det. 
Du kommer må bättre av att göra lite varje 
dag än att stressa ihjäl dig med massa upp-
gifter på en ynka dag. Du lär dig även bättre 
och kan bygga på din kunskap om du gör lite 
varje dag. 

.

Hitta det som funkar för dig
Mitt bästa tips är att testa olika sätt att plugga 
på. Om man inte gått någon utbildning på en 
högre nivå tidigare är det omöjligt att veta 
hur man ska disponera sin tid och hur man 
lär sig bäst. Pluggar du bäst själv i en tyst 
miljö eller lär du dig mer av att diskutera 
med andra? Mitt tips är PROVA. Du kommer 
tillslut hitta en metod som fungerar för dig.

Ida Strömberg



SPARA MERA PARA

Det är inte alltid lätt att hålla en stabil ekonomin när man är student. Det 
finns mycket man vill köpa: nya kläder, inredning till studentläggan, biljet-
ter till sittningar och till kravaller. Sedan finns det även mindre roliga saker 
att betala såsom hyra och kurslitteratur. Är det någon som vet hur man ska 
ha råd med allting? Här nedan hittar du 5 tips som kan hjälpa dig på vägen 

till att bli en ekonomi-smart student.

Handla second hand
Second hand har blivit dagens mode 
och är inte bra för både plånboken, 
utan även för miljön. Gå till närmsta 
second hand butik i Linköping, ta en 
titt på Facebook Marketplace eller 
Blocket där du kan hitta allt möjligt. 
Köp en ny vinterjacka eller dekorera 
din bostad till ett mycket billigare pris.

Sälj det du inte behöver
På Facebook Marketplace och Block-
et kan du göra mer än att köpa saker. 
Lägg ut en annons på det du inte 
använder eller behöver och tjäna lite 
extra pengar. 

Begagnad kurslitteratur
Chocken man får när man köper 
kurslitteratur är aldrig rolig. Men vem 
säger att man måste köpa sprillans 
nya böcker? Ta en titt på campusbok-
handeln och bokab som du hittar på 
campus. Där säljs begagnad kurslitte-
ratur och du kan där köpa böcker för 
ett mycket billigare pris. Lyssna med 
studenter i klasser övre dig och se om 
någon är intresserad att sälja sina gam-
la böcker till ett schysst pris. Begagnad 
kurslitteratur säljs även på internet på 
exempelvis studentapan.se. Glöm inte 
att du själv kan sälja din kurslittera-
tur när du är klar med den!

Portionen under tian
Vem har inte som student någon gång för-
sökt överleva på snabbnudlar? Gå istället in 
på instagramkontot @portionenundertian 
och kika på hur du kan laga hälsosamma 
måltider för en hel vecka för endast 300kr. 

Utnyttja studentrabatten
Visst kan det vara lockande att handla när 
man har tillgång till studentrabatt? Fall inte 
i den fällan! Köp endast det du behöver och 
kolla alltid om du kan få studentrabatt på det 
du planerar att köpa.
 

Nellie Seiden
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VAD SKA MAN HA I
MATLÅDAN?

Att veta vad som passar att ha med sig i matlådan är inte alltid enkelt. Spaghetti och 
köttfärsås eller makaroner och köttbullar verkar vara en klassiker när man inte vet 

vad man ska ha med sig som lunch. Ofta kan det resultera i att man istället köper mat 
på campus, något som inte är till fördel för en fattig student. Här kommer lite tips på 

vad du kan ta med dig i matlådan.
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Vegetarisk lasagne med aubergine eller zucchini 
(45 min 5 portioner)
Ingridenser:
Zucchini eller aubergine 2 st 
Sojafärs ca 500 g
Tomatpuré 4 msk
Krossade tomater 500 g
Sambal oelek
Salt och peppar 
Basilika och/eller Oregano
Vitlöksklyftor 2 st
Gul Lök 2 st
Lasagneplattor

Sås:
Mjölk
Vetemjöl
Matfett
Ost av valfritt slag 3 
dl

Gör såhär:
Skiva aubergine eller zucchini och lägg dessa ut-
spridda på en skärbräda. Salta skivorna ordentligt 
för att driva ut vattnet ur dem.
Stek den gula löken och vitlöken separat och häll 
ner i en större kastrull 
Stek färsen och häll ner den i samma kastrull som 
löken. Häll ner tomatpuren och krossade tomater 
i kastrullen med löken och färsen. Krydda med 
sambal, salt, peppar, basilika samt oregano efter 
smak. Tips är att ta med en nypa socker och en 
skvätt vin också! Låt koka ihop. Blanda ihop en 
ostsås genom att smälta matfett tillsammans med 
mjöl i en kastrull. Späd sedan ut detta med mjölk 
tills du får så mycket sås du vill ha. Tillsätt se-
dan osten och låt koka ihop. Torka av auberginen 
eller zucchinin  Varva färsen, aubergine/zucchini, 
ostsås och lasagneplattor i en ugnsform. Toppa 
gärna med lite extra ost. Kör in ugnsformen i ug-
nen tills lasagneplattorna är klara (står på förpack-
ningen)

Limelaxpasta (30 min 4 portioner)

Ingridenser:
Lax 400 g
Lime 2 st
Creme fraiche 3 dl
Tagliatelle pasta 400 g
1/2 hönsbuljongtärning för extra smak (går även 
bra med annan buljong)
Salt och peppar
Honung

Gör såhär:
Tina laxen om den är fryst
Skär laxen i tärningar
Blanda creme fraiche, smulad buljongstärning, 
honung, skal och saft av lime i en kastrull och låt 
koka upp.
Lägg ner laxen och låt koka i grytan tills laxen är 
klar. Krydda med salt och peppar efter smak.

Nellie Seiden
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Psykisk ohälsa
I pandemins spår

Psykisk ohälsa är idag långt ifrån ovanligt bland dagens studenter. Mellan 
pressen som kommer från att behöva prestera i sina studier, ett större eget an-
svar över sin ekonomi, och närmare två år av distansstudier sedan pandemins 
intåg är det många som upplever att det är svårt att hitta en balans i vardagen. 
I en rapport från UHR om studenters psykiska ohälsa försöker man kartläg-
ga hur tre olika grupper av studenter upplever sin tid på universitetet. Dessa 
grupperna är studenter som uppgett att de lider av psykisk ohälsa, studenter 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt studenter som var-
ken lider av psykisk ohälsa eller har någon funktionsnedsättning.

Termen psykisk ohälsa kan innefatta många oli-
ka symptom, vilket kan vara allt från besvär med 
stress, ångest eller depression som inte diagnostise-
rats men även psykiatriska diagnoser som påverkar 
ens funktionsförmåga så som depression eller in-
somnia. Datan man samlat in under undersökning-
ens gång visar på att studenters psykiska hälsa och 
välbefinnande är sämre jämför med icke-studenter i 
samma ålderskategori.

Här på LiU har vi framförallt Studenthälsan som man kan 
vända sig till vid besvär eller frågor och bekymmer som rör 
just ditt välmående. Där kan man bland annat komma på 
samtal, få rådgivning och gå på kurser eller workshops om 
det är något man är intresserad av som ett sätt att utveckla 
sig själv och få ett bättre mående på lång sikt.

Det kan bland annat bero på att man som student 
är i en ny fas i livet som kan vara svårt att anpassa 
sig till sin nya vardag med mycket påfrestning-
ar. Studenterna med psykisk ohälsa har också en 
tendens att uppleva större ekonomiska svårigheter 
än de resterande grupperna, något som också bidrar 
till mer stress och ångest. Eftersom symtomen kan 
variera från individ till individ kan det vara svårt för 
den enskilda studenten att veta var de ska vända sig 
med sina besvär.

Källa: UHR

Saga Danell



Fatta ett 
smart beslut!
Bli studentmedlem i Fackförbundet ST. 
Vi är det största fackförbundet för de som jobbar på 
statligt uppdrag och med ansvar för samhällsbärande 
infrastruktur. Vi är experter på staten och kan hjälpa 
dig att landa rätt i arbetslivet, när det väl är dags för 
det. Som studentmedlem i Fackförbundet ST får du 
tillgång till gratis karriärtjänster. fackligt stöd, insikt i 
hur det är att jobba på statligt uppdrag och 
förmånliga rabatter på till exempel försäkringar.

Medlemskapet är helt gratis!

Gå in på: st.org/student
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