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Snabba frågor
Sittning/kravall? Kravall

Kårallen/KK? Kårallen

Bästa matlådan när man är student?
Inget slår väl en vällagad köttförsås med spaghetti? Dock viktigt med glas-matlåda för att
undvika att plast-matlådan blir köttfärsåsfärgad!

Bästa pluggstället i Linköping?
En trång etta i Ryd fylld med alldeles för många pluggkompisar.

Varför valde du att studera affärsjuridik?
Jag hade klart för mig ganska tidigt att jag ville plugga juridik. Att det blev just affärsjuridik
var lite av en slump. När jag läste runt om de olika juristutbildningarna så fastnade jag för
blandningen av juridik och ekonomi. Jag hade även hört väldigt mycket gott om Linköping
som studentstad. Det var snack om overaller, kravaller, och massa andra skojigheter som
definitivt bidrog till valet att flytta till Linköping!

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?
Ja, på båda faktiskt! Jag var aktiv som rådgivare och senare vice-ordförande i
Linköpingsjuristerna samt jobbade extra på Ica Maxi och senare på Hyresgästföreningen.

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet
under studietiden?
Jag tror att det absolut finns ett värde av att man är aktiv i studentlivet och/eller arbetslivet
under studietiden. Att komma till en arbetsintervju med bra referenser samt
arbetslivserfarenhet kan ju aldrig skada. Mitt engagemang hos Linköpingsjuristerna bidrog
till att jag fick erfarenheter av att jobba praktiskt med juridik redan under studietiden. Både
mina engagemang inom studielivet och arbetslivet har definitivt bidragit till att jag är där jag
är idag.

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd?
Jag var hemma, vilket visade sig vara ganska klokt eftersom vi drabbades av en pandemi.



Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i
arbetslivet?
Jag tyckte att den ekonomiska straffrätten var väldigt rolig! Svårt att svara på vad som är
mest användbar. Kursen i hyresjuridik har ju definitivt varit det men också avtalsrätten och
skadeståndsrätten.

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du
med?
Just nu jobbar jag som jurist på Hyresgästföreningen. Rollen innebär att jag företräder
Hyresgästföreningens medlemmar i tvister som avser deras hyresförhållande i tingsrätt eller
hyresnämnd. Det blir såklart mycket hyresjuridik men även en hel del skadeståndsrätt och
avtalsrätt.

Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det?
Att man får använda sina kunskaper till att hjälpa människor är helt klart det bästa! Att vara i
domstolen är inte heller fel. Jag tycker att det är väldigt roligt att processa och det får man
göra en hel del som jurist på Hyresgästföreningen. Jag hamnade på Hyresgästföreningen efter
att jag, på Juroday, vann en lunch med den dåvarande chefsjuristen på Hyresgästföreningen.
Efter lunchen erbjöds jag ett extrajobb, senare blev det praktik och nu är jag kvar!

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det några
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?
Eftersom det affärsjuridiska programmet har olika inriktningar så är vi redan specialiserade
direkt efter utbildning. Antingen så läser man med språk-inriktning, och således får den
expertisen, eller så läser man med ekonomisk inriktning, och således är lite mer kunnig än
gemene jurist på ekonomi.

Vad saknar du mest med studietiden?
Helt klart klasskamraterna och kravallerna!

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara?
Jag är väldigt nöjd med hur min studietid var, den hade helt säkert inte varit lika bra utan
studiekompisarna.

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?
Våga ta för er på arbetsmarknadsdagar, även om ni om ni är i början av studierna. En bra
första kontakt kan leda till något spännande i framtiden.


