
Månadens alumn - december 2021  

 
Namn: Karl Forsell 

Ålder: 33 

Utbildning och inriktning: Affärsjuridiska 

kandidatprogrammet 

Examensår: 2020 

Nuvarande jobb: Handläggare på Skatteverket 

 

Snabba frågor 

Sittning/kravall? Kravall 

Kårallen/KK? Kårallen 

Bästa matlådan när man är student? Makaroner och mamma 

Scans  

Bästa pluggstället i Linköping? Hemma  

 

Varför valde du att studera affärsjuridik?  

Min sambo tänkte plugga Affärsjuridik medan jag tänkte utbilda mig till psykolog, men hon 

gjorde så mycket reklam för linjen att jag ändrade mig. Hon valde att studera Historia istället 

och det var nog rätt val för oss båda två. 

 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  

Jag var inte aktiv i någon förening på campus eller hade något extrajobb inom min profession, 

vilket jag ångrar. Det är ett bra och snabbt sätt att lära sig mycket av de egenskaper som 

framtida arbetsgivare är intresserade av.  

 

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet 

under studietiden?  

Efter som jag inte var föreningsaktiv under studietiden kan jag inte riktigt svara på den frågan, 

men jag är med i hemvärnet och det har varit positivt på flera arbetsplatser. Om man 

engagerar sig i föreningar får man massa kunskap gratis, som senare kommer vara väldigt 

användbar.  

 

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd?  

Jag var inte på någon utlandstermin, men jag var inte särskilt intresserad av det heller, så jag 

är nöjd över att jag var kvar i Sverige. 

 

Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i 

arbetslivet?  

Den kurs jag tyckte var roligast var företagsanalys, eftersom man använder mycket av det 

man tidigare har lärt sig. Man får testa sina kunskaper i praktiken. Dessutom så tycker jag om 

detektivarbetet som en due diligence medför. Men den kurs som jag har haft mest nytta av är 

helt klart Skatterätten. 

  

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du 

med?  

Jag jobbar på Skatteverket med skatteupplysning. Så min arbetsuppgift är att förklara 

skatterätt för bolag och privatpersoner så de kan göra rätt inom skatte området och framförallt 

i interaktionen med skatteverket. Det gör att jag nästan uteslutande jobbar med skatterätt.  

 



Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det? 

Det som är bäst med mitt jobb är att man hela tiden lär sig något nytt. Skatterätten är ett stort 

område som är i konstant förändring så man måste hela tiden hålla sig uppdaterad, vilket gör 

det till ett utvecklade jobb. Dessutom är Skatteverket en bra arbetsgivare i det att de har 

många utbildningar och kurser som de uppmuntrar en att delta i. 

 

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiskaprogrammet, finns det några 

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?  

Mixen mellan juridik och ekonomi är definitivt en fördel i många arbeten. Jag har märkt att 

det till och med ofta efterfrågas affärsjuridik i jobbannonser allrahelst i linköpingsområdet. 

Av det jag har förstått är Affärsjuridik en fördel på arbetsmarknaden. 

  

Vad saknar du mest med studietiden?  

Klasskamraterna och studentlivet, men det gör nog de flesta. Det är en speciell tid i livet att 

studera på universitet. Jag saknar inte att bo i korridor och äta samma matlåda i 5 dagar för att 

man gjort storkok.  

 

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara?  

Varit mer ambitiös när det gällde pluggandet. Det är enbart av lathet, för det är mycket 

enklare att lägga en extra timme när man pluggar till ett prov, än vad det är att lägga fem för 

att läsa om allt till ett omprov.  

 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

Försök att balansera ditt studentliv, plugga hårt, för det är ingen lätt linje. Men försök att ha 

lite roligt också för studenttiden kommer bara en gång och den är inte så lång som man tror. 

 

 

 


