
Månadens alumn 
Mars 2021  

 Sofia Blomdahl, 34 år  
Examensår: 2010 

Utbildning/inriktning: 
Affärsjuridiska programmet 

Nuvarande arbete: Jurist på 
Länsförsäkringar AB 

4 snabba frågor 

Sittning/kravall? Sittning 

Kårallen/KK? Kårallen 
 
Bästa matlådan när man är student? 
Lasagne - sjukt lätt att göra enormt många 
portioner samtidigt och frysa in! 

Bästa pluggstället i Linköping? 
Stadsbiblioteket eller någons köksbord 



Varför valde du att studera affärsjuridik? Det lät som en intressant utbildning med ett 
brett utbud av efterföljande arbetsmöjligheter 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb? Ja, och ja. Jag satt i 
styrelsen i Stockholms nation och även AJF-styrelsen. Sen jobbade jag ett roligt jobb på 
Nationernas Hus med ett som gav pengar på Lindorff. 

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet 
under studietiden? Det har nog aldrig kommit på tal. 

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

Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i 
arbetslivet? Jag tyckte av någon anledning att Kobben var rätt kul, kanske mest för att alla 
sa att den var så fruktansvärd. Vilken jag haft mest användning av är svårare att säga, det är 
nog en blandning av de flesta!  

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar 
du med? Min nuvarande roll är som samordningsjurist vilket är en rätt bred roll. 
Eftersom vi under LFAB har både sakförsäkringsbolag, livförsäkringsbolag och bank 
träffas vi av en hel uppsjö regelverk som måste implementeras på ett samordnat sätt.



Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det? Det bästa 
(och samtidigt sämsta) är nog att det är en stor, väletablerad företagsgrupp. Det 
finns alltid möjligheter att testa på något nytt för den som vill, samtidigt är det en 
arbetsgivare som tror på att man behöver ha en sund balans mellan jobb och 
privatliv. Jag var tidigare många år på Klarna som även det är ett spännande 
företag på många sätt, men det var dags för en annan typ av vardag arbetsmässigt. 
Mycket av det som lockade med den här rollen var att det var helt ny och att jag 
därmed skulle få vara med och forma den som jag såg nödvändigt.  

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det 
några utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på 
arbetsmarknaden? Det bästa är nog att det gått ut så enormt många talangfulla 
jurister som fyller arbetsmarknaden och skapar ett positivt rykte. Utöver det är 
det många som håller med mig om att det finns en stor fördel med att förstå 
både juridiken och ekonomin, ett företag innehåller båda delarna och behöver 
folk som kan hantera båda. Tyvärr finns det fortfarande många allt för 
”juristiga” jurister som inte både på ett konstruktivt sätt kan prata, och arbeta, 
med affärer inom bolaget. 

Vad saknar du mest med studietiden? Det konstanta umgänget med vänner! 

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det 
då vara?Jag skulle nog lagt manken till och satsat lite mer på betygen...Jag 
körde efter devisen att sålänge jag blev godkänd kunde jag lägga övrig tid på 
roligare saker. Nog för att ingen arbetsgivare hittills brytt sig men det är klart 
att det hade varit kul att ha samlat på sig ett ”snyggare” avgångsbetyg. För 
sakens skull liksom :) 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet? 
Satsa på att skaffa bra extrajobb (och därmed kontakter) redan under 
studietiden, men framför allt, ha kul. Mina år i Linköping kommer för alltid 
vara de galnaste och roligaste jag varit med om! 


