
Alumniutskottet  i  intervju med Marlene Deogan  
 

 
Hade du något extrajobb under studietiden? 
Om ja följdfråga: Hur mycket värderar arbetslivet att du varit aktiv inom studentlivet 
respektive arbetslivet? Jag arbetade extra vid ett företag som sysslar med informationstjänster 
om offentlig upphandling, OPIC. Jag kom i kontakt med företaget genom programmets 
fadderföretagsverksamhet. Det var en bra erfarenhet som jag tror att min första arbetsgivare 
värdesatte. Engagemang i föreningsliv och studentlivet i stort tror jag också är en fördel. Förutom 
engagemang så visar det lite av hur du väljer att prioritera din tid och visar lite av din 
personlighet/intressen. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Jag arbetar som tjänsteman på Näringsdepartementet, 
Regeringskansliet, vilket innebär att vara en del i att förverkliga regeringens politik, genom att 
skriva underlag och PM, föredra frågor för den politiska ledningen och bereda frågor internt med 
andra departement och myndigheter. Jag arbetar mycket med EU-lagstiftning och förhandlingar 
om nya regler på EU- och FN-nivå.  
 
Har du alltid velat bli jurist? Om inte, vad har du annars haft för ”framtidsgoals”?  
Jag har inte alltid velat bli jurist och arbetar inte heller som jurist. För mig är juridiken en väldigt 
bra grund att stå på och som öppnar för många olika slags jobb. Jag har alltid haft nytta av det 
juridiska arbetssättet och metoden, vilket är en fördel vid lagstiftningsarbetet. 
 
Om du skulle få chansen att göra någonting annorlunda, t.ex. i skolan eller karriär, vad 
hade det då varit?  
Jag studerade utomlands en termin i Frankrike, vilket är väldigt värdefullt. Om jag hade gjort 
något annorlunda så skulle jag ha studerat även i något utomeuropeiskt land en termin. 
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Är du nöjd med din arbetssituation/arbetsposition idag? Drömmer du om att komma ännu 
längre? Jag trivs väldigt bra i dagsläget och har inte arbetat så länge på den position jag har för 
närvarande. Det optimala är att alltid fortsätta utvecklas och bli skickligare i sitt yrke, vilket jag 
tror kräver att man går vidare på något sätt efter ett visst antal år, men det behöver inte betyda att 
byta jobb och/eller arbetplats- man kan fortsätta utvecklas via arbetsuppgifter/uppdrag /mer 
ansvar på samma arbetsplats. 
 
Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet? Den juridiska metoden och 
arbetssättet är mycket värdefullt oavsett vilken bransch jag verkat i och vilket jobb jag har haft. 
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken?   
Jag trivs väldigt bra mellan juridiken och politiken och finner det mycket intressant att vara en 
del av lagstiftningsprocessen både i Sverige och på EU-nivå/internationellt.  
 
Är det något du skulle vilja påverka i framtiden? Exempelvis införa en ny lag eller 
liknande?  
Jag kan inte komma på ngn ny lag som jag vill införa för tillfället, men att vara en del av 
utveckligen av ny lagstiftning är väldigt givande! 
 
Har du några fritidsintressen? Jag älskar god mat, film och långfärdsskridskor. 
 
Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, vad skulle det vara? Gå på 
magkänslan.  
 
Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara? Svårt! Det fanns många roliga 
student-event. 
 
Bästa minnet från LiU? Sammanhållningen och den goda stämningen som rådde mellan 
studenter och i studentbostadsområdet i Valla, Irrblosset och Flamman. 
	  


