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Snabba frågor 

Sittning/kravall? - sittning 

Kårallen/KK? - Kårallen 

Bästa matlådan när man är student? – kyckling med 

grönsaker i ugn 

Bästa pluggstället i Linköping? - Stadsbiblioteket 

 

Varför valde du att studera affärsjuridik? 

Kombinationen juridik och ekonomi i en internationell kontext kändes som en riktigt bra bas 

inför arbetslivet då jag hade som målsättning att jobba med ”affärer”.  

 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb? 

Var med i AJF ett par år samt jobbade extra på bank större delen av studietiden.  

 

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

under studietiden? 

Tror inte att det var av avgörande betydelse när jag sökte mitt första jobb. Däremot var både 

föreningsliv och extrajobb både roligt och lärorikt, vissa kunskaper från framförallt 

extrajobbet har jag god nytta av både i min yrkesroll och privat.    

 

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

Var på utlandstermin i Québec City (Kanada). Hög kvalitet på utbildningen och människorna 

i Kanada var generellt sett vänliga och tålmodiga när de insåg att man inte hade franska som 

modersmål. Har fortfarande sporadisk kontakt med den fadder som jag fick i Québec.  

 

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

arbetslivet?  

Roligast: Finansiell ekonomi. Mest användbar: Redovisning och Kredit- och obeståndsrätt. 

 

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

med? 

Arbetar som projektledare inom försvarsindustrin. En bred roll där ledarskap, 

affärsmannaskap och förmåga att hantera och strukturera komplexa problem dagligen ställs på 

prov. Har god nytta av de generella kunskaper i ekonomi och juridik som min affärsjuridiska 

utbildning bidragit till då ekonomiska överväganden och tolkning av avtal (=företagets 

åtagande) är en del av vardagen.   

 

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



Det bästa är att jag får arbeta med många så många kompetenta, kloka och trevliga kollegor 

och kunder. Även om det tidvis är svårt att få tiden att räcka till, inte minst efter att jag fick 

familj, så går jag in på jobbet med en bra känsla och det finns en genuin vilja att alla ska ha en 

rimlig balans mellan arbete och privatliv. 

 

Har länge varit intresserad av säkerhetspolitik och med en reservofficersutbildning i bagaget 

insåg jag mot slutet av min studietid att min kombination av utbildningar borde passa inom 

försvarsindustrin. Vill dock understryka att det inte finns något generellt krav på militär 

erfarenhet för att jobba inom försvarsindustrin.  

 

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

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden? 

Den tydligaste fördelen är den utpräglade kopplingen till ”verkligheten”. Både vad gäller hur 

kurserna läggs upp och inte minst möjligheten till praktik. 

 

Vad saknar du mest med studietiden? 

För-förfesterna och småsnacket på rasterna under föreläsningar.  

 

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

Engagerat mig som fadder för efterföljande årskull. Läst en kurs i förhandlingsteknik. 

 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

Välj kurser och inriktning i första hand utifrån dina egna intresseområden. Strunta i ”det man 

borde välja”. Tycker du något är roligt så kommer energin och motivationen till att lägga ner 

det arbete som krävs något mindre motvilligt ☺ 

 

 

 


