Månadens alumn: Arnela Imamovic
Vilken inriktning läste du? Ekonomi
Nuvarande jobb? Studiestödsutredare på CSN (tror nog att alla studenter vet vad det är förkortning
för 😉 )
Examensår? 2019
Ålder? 25 (fyller 26 i maj)
Snabba frågor
Kårallen/kk? Kårallen
Sittning/kravall? Kravall
Ovve/party? Ovve
Bästa matlådan? Pasta (specifikt gnocchi) med champinjonsås.
Varför valde du att studera affärsjuridik?
Lag och rätt/juridik generellt har alltid varit ett stort intresse. Ett tag funderade jag till och med på att
satsa på polisyrket. Jag har tyvärr ett dåligt knä till följd av över ett decenniums fotbollsspelande, som
således resulterade i flera skador, som i sin tur ledde till flera operationer och det skulle nog inte hålla i
det långa loppet. Att det till slut blev affärsjuridik var lite av en slump, men utan tvekan ett av de bästa
besluten jag gjort i livet måste jag nog säga.
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb?
Ja, jag var med i Linköpingsjuristerna. Jobbad även extra på mammas byrå – Juristteamet i Linköping.
Hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller arbetslivet under
studietiden?
Det finns absolut ett värde i att vara föreningsaktiv, menar chefen. Det visar att man vill vara en del av
ett sammanhang och det skapar en organisationsvana. Att vara med i en förening innebär att man är
en del av att utveckla ett ideellt uppdrag, där man bidrar med nya idéer och ser till att de
förverkligas, vilket ses som mycket meriterande.
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du nöjd?
Nej, men hade jag åkte skulle England varit på toppen av listan 😊
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar nu i
arbetslivet?
Roligast: definitivt Bankrätt – all cred till Elif Härkönen som var en bidragande faktor till att kursen
var så givande, på ett roligt sätt.
Mest användbar: Jag jobbar väldigt mycket med Förvaltningsrätt, så kursen i Offentlig rätt (termin
2) är väl den som jag har mest nytta av. Även kursen i Ekonomisk brottslighet (termin 3) är något jag
stöter på, eftersom vi i många fall hanterar ärenden där studenter åker fast för bidragsbrott.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Åker in till jobbet runt 6:30. Matlådan hittar sin rättmätiga plats i köket. Sen sätter jag igång med
handläggning av ärenden; ansökningar/kompletteringar/kommuniceringar från våra kunder. Varje dag
har jag dessutom ett två timmars telefonpass - varannan vecka på förmiddagen, varannan på
eftermiddagen.
Vad är det bästa med just ditt yrke?
Att få hjälpa så många studenter på vägen för att lyckas med studierna. Vi kan inte hjälpa studenterna
att klara av sina studier, men med CSN:s hjälp med den ekonomiska biten, så underlättar vi
studenternas vardag, så slipper de i vart fall den stressen och kan istället bara fokusera på att faktiskt
klara sina studier.
Vad saknar du mest med studietiden?
Utan tvekan alla goda vänner som man lärde känna. Jag valde att stanna kvar i Linköping, eftersom

jag ursprungligen är härifrån, har min familj här och fick jobb direkt efter examen. Allting föll på
plats. Men många av mina närmsta vänner har tyvärr lämnat gamla goa Linkan. Men det är väl en del
av studentlivet på sätt och vis; många kommer från olika delar av landet, man skapar ett speciellt bond
under studietiden och sen när allt är klappat och klart, så spräcks bubblan och livet tar en ny vändning.
Någonstans innerst inne vet man att vi en dag kommer splittras, men det band som man har skapat
kommer alltid att bestå.
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit?
Oj. Leva lite mer i stunden skulle jag nog säga. Det fanns dagar då man bara ville att allting skulle ta
slut: ”blir klar med skiten”, kunde jag drälla ur mig 😊 men sen står man där, fem år har gått, och vips
så är man klar. Det var under tiden vi skrev masteruppsatsen som det helt plötsligt slog mig att nu är
det över, för att det var då vi alla sakta med säkert började dra oss tillbaka; man var ganska isolerad
och låst i sitt eget arbete. Det var inte längre fråga om att gå på föreläsningar, träffas för att jobba med
grupparbeten, plugga inför tentor tillsammans, klaga på ditten och datten osv. Nu var vi istället on an
island by ourselves.
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?
Äta jordnötter och kolla på mitt älskade Bayern München förhoppningsvis käka upp Chelsea i ett
mycket intressant Champions League möte!

