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4 snabba frågor 

Sittning/kravall? (Program)Sittning!

Kårallen/KK? Kårallen-utan tvekan

Bästa matlådan när man är 
student? Korvstroganoff med ris <3

Bästa pluggstället i Linköping? 
Babettes eller Simons Rosteri & 
Bageri för ”mysplugg”, men annars 
var nog de stora borden i Studenthuset 
eller grupprummen i A-huset min 
favorit inför ett riktigt tufft tenta-p



Varför valde du att studera affärsjuridik?  
Jag som är född och uppvuxen i Linköping hade egentligen inte alls planerat att vara kvar i Linkan 
då jag, precis som många andra, ville testa på studentlivet i en helt ny stad. Dock snubblade jag 
över de Affärsjuridiska programmen i ett samtal med min studie- och yrkesvägledare på gymnasiet 
som tyckte att programmets Europainriktning var perfekt för mig. Särskilt eftersom jag har en 
fransktalande pappa och själv har läst franska i skolan under flertalet år, samtidigt som jag hade 
drömmar om att kunna arbeta och bo i Frankrike. Därefter gjorde jag lite research om 
programmets kurser och möjligheterna till ett utbyte i Frankrike och insåg snabbt att 
franskainriktningen var som skräddarsydd för mig. 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  
Jag var involverad i rätt så mycket när det kommer till föreningslivet på LiU. Givetvis var jag med 
under Nolle-P, både som nollan och som fadder, men därutöver jobbade jag på Flamman i ett par 
terminer och var med i Kollektiveriet. Under mitt tredje år var jag även redaktör för Bihanget och 
satt med i styrelsen för AJF. Vid sidan av detta arbetade jag även deltid under majoriteten av 
utbildningen, bland annat i kassan på ett litet café, som bartender en kortare period och som 
handläggare på Skandiabanken i drygt 2,5 år.   

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet under 
studietiden?  
Jag upplevde att min arbetsgivare var väldigt positivt inställd till att jag främst haft ett deltidsjobb 
inom samma bransch som jag nu arbetar i. Mina tidigare studentengagemang kom visserligen 
också på tal, men det lades inte lika mycket vikt vid mina erfarenheter jag fått med mig från att 
vara föreningsaktiv som från min roll som handläggare på Skandiabanken. Dock tycker jag att alla 
som känner att man har tiden, viljan och orken verkligen borde engagera sig i någonting under 
studietiden. Man måste ju inte alltid ha en baktanke med det eller göra en direkt ”vinning” på det, 
det kan ju helt enkelt bara vara något som är rätt så kul!

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd? 
 Jag studerade en termin vid Université Paris Dauphine i Paris under hösten 2018 och tyckte det 
var bland det bästa med hela universitetstiden! Visserligen var jag smått besatt av Paris sedan 
innan och hade turen att få plugga i vad som är min absoluta favoritstad, men borstet från det hade 
jag ändå otroligt roligt. Klyschigt nog vill jag säga att man träffar man så många nya och 
intressanta personer samtidigt som du får uppleva en annan kultur och får en helt ny vardag – 
vilket man också kanske behöver efter att ha pluggat på LiU i tre år. Det blir lite som en milstolpe 
man strävar mot (och i mångas fall längtar efter) om man tänkt läsa både kandidat- och 
masterprogrammet. 



Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i arbetslivet?  
Oj, vilken svår fråga. Jag skulle nog säga att skatterätten var den kurs som förvånade mig mest 
eftersom jag gick in med inställningen att det skulle vara universums tråkigaste kurs. Det ändrade 
jag dock helt uppfattning om under kursens gång, men nog enbart tack vare fina Mia Boyce! Annars 
är det i princip omöjligt att välja mellan alla Elifs kurser som jag också älskade (hett tips att läsa 
hennes kurser om du vill arbeta inom finansbranschen)! Jag läste aktiebolagsrätten, bank- och 
finansrätten samt börsrätten med henne och tror att börsrätten toppar listan. Det är även den kurs jag 
hittills har haft mest användning av i mitt arbetsliv.  

Sedan tycker jag generellt sett att man efter utbildningen får en väldigt god förståelse för 
rätten och hur den ska tillämpas efter all drillning av rättsfallssammanfattningar, PM, 
seminarier och tentor. Det gör att det underlättar när man behöver sätta sig in i ex. nya 
regelverk även om du inte bekantat dig med dem i en kurs på universitetet.

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du med?  
Jag arbetar som Associate på FCG, vilket för min del innebär att jag ingår i ett team av konsulter 
som åker ut till olika finansbolag och arbetar med varierande frågor kopplade till finansiell juridik – 
såsom värdepappersrätt, bankrätt, krediträtt och försäkringsrätt. Rollen innefattar exempelvis arbete 
i den så kallade ”första försvarslinjen” med fokus på juridiska utmaningar i den löpande 
verksamheten eller arbete med compliance (regelefterlevnad).  

Under min än så länge rätt korta tid på FCG (drygt sex månader) har jag hunnit med lite 
olika typer av uppdrag som alla har varierat väldigt mycket i sin karaktär. Vissa 
kunduppdrag löper på under en kortare och mer intensiv period, medan andra varar i flera 
månader. Eftersom variationen på såväl arbetsuppgifter, omfattningen av uppdrag och 
rättsområden du arbetar med är stor är det svårt att ge något generellt svar på vad just jag 
arbetar med. Jag hjälper ofta till där det finns behov, men efter en tid är det vanligt att man 
hittar sin nisch för att kunna fördjupa sig mer i vilka regler som gäller för olika typer av 
finansmarknadsaktörer.

Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det?
Det allra bästa med mitt yrke är just den stora variationen av såväl arbetsuppgifter som 
rättsområden och företag man arbetar med. Det är enligt mig perfekt att vara konsult efter 
examen om man, precis som jag, vet vilket övergripande rättsområde man gillar men har 
svårt att veta vad man eventuellt vill specialisera sig inom. Sedan gillar jag verkligen 
finansbranschen som sådan eftersom regelverken man arbetar med är under ständig 
utveckling – till skillnad från att jobba med ex. avtalsrätt – vilket kräver att du är påläst och 
gillar att du konstant behöver lära dig nya saker som en naturlig del av jobbet.



Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det?
Det allra bästa med mitt yrke är just den stora variationen av såväl arbetsuppgifter som 
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Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det några 
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?  

Jag tycker ändå att jag, under min rätt begränsade tid ute i arbetslivet som examinerad jurist, 
märker att vi inte bara verkligen håller måttet när man jämför oss med personer som studerat 
på något av de mer traditionella juristprogrammen. Jag skulle även vilja påstå att vi ibland 
har en betydande fördel av att bl.a. ha med oss ekonomikurserna i bagaget, då det har hänt 
att jag vid mer än ett tillfälle exempelvis har fått tolka en balans- och resultaträkning för 
mina andra juristkollegor. Min arbetsgivare uppskattade även att min masteruppsats 
behandlade ett så nytt och ännu relativt outforskat område, eftersom många kunder söker sig 
konsultbolagen när stora lagändringar eller nya föreskrifter är precis runt hörnet. Jag tycker 
därför att kravet på att masteruppsatsen måste ha ett nyhetsvärde (som, vad jag vet, endast 
finns på de Affärsjuridiska programmen) är riktigt bra och kan ge en konkurrensfördel när 
du söker ditt första jobb!

Vad saknar du mest med studietiden? 
Så här ett par månader efter examen är det fortfarande rätt spännande att få testa vingarna 
lite och äntligen få vara en ”riktig” jurist som man gått och längtat efter i fem års tid. Därför 
har jag nog inte hunnit få den där romantiserande bilden av studietiden som jag tror är lätt 
att få efter ett par år i arbetslivet. Jag kan dock sakna känslan av att endast ha ansvar över 
mig själv då det i början faktiskt är rätt läskigt att fatta juridiska beslut som får konsekvenser 
på någon annans verksamhet (och där företagen dessutom oftast står under 
Finansinspektionens granskning och tillsyn). 

Därutöver saknar jag eftermiddagspromenaderna till baljan för lite kaffe och klägg och 
möjligheten att få hänga med mina vänner på daglig basis. Allt annat (det vill säga Nolle-P, 
utekvällarna på Flamman, Kårallen eller KK, valborg i TF, Europaresan, sommarkursen i 
Pau, cykelfesten, utlandsterminen etc…) är nästan för uppenbart för att behöva nämna 
tycker jag!



Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara? 
Kanske att jobba lite mindre under sista året för att kunna ta vara ännu mer på den sista tiden 
på LiU. Eller att inte välja att läsa dubbla kurser under tio veckor samtidigt som jag antingen 
jobbade till 50 % eller skrev på masteruppsatsen. Det var inte toppen, även om det var 
självförvållat för att kunna läsa alla de kurser jag ville läsa. 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?
Absolut, här kommer min topp-tre lista på ”värdefulla” tips! 

Tips 1: Om du känner att du är intresserad av ett särskilt jobb eller ett visst rättsområde kan det 
vara bra att faktiskt läsa en kurs inom ämnet som en liten ”testrunda”! Det var anledningen till 
att jag läste dubbla kurser under en period då jag kände att finansbranschen och den finansiella 
juridiken kunde vara något för mig. Om så inte hade varit fallet hade jag i värsta fall spenderat 
fem veckor av vanligt plugg, precis som under resten av utbildningen. Det såg jag som väldigt 
fördelaktigt jämfört med att jobba med ett rättsområde du inser inte riktigt var din grej efter ett 
par månader, eller kanske år. Utfallet för mig blev istället att jag nu visste, än mer tydligt än 
innan, att det faktiskt var inom finanssektorn jag ville hitta mitt första jobb.

Tips 2: Allt löser sig! Och då menar jag allt. Uppsatsen löser sig, den där kursen du har 
omtenta i löser sig, vill du komma iväg på utbyte kan du det (i non-rona times då…), du måste 
inte ha toppbetyg i alla kurser, du behöver inte passa in i mallen för den ”typiska juristen”, du 
måste inte ha ett perfekt CV, du kommer hitta en praktik och du kommer få ett första jobb efter 
examen. Nyss nämnda saker spenderade jag ibland onödigt mycket tid på att oroa mig över, 
men det är faktiskt sånt som förr eller senare alltid löser sig. Så länge man är villig att lägga 
ned den tid och energi som krävs såklart. 

Tips 3: Glöm inte heller att testa på allt kul som studentlivet på LiU faktiskt innebär (än en 
gång, när allt öppnar upp efter rona igen då…) och att ta vara på sovmorgnar till kl. 10:00, alla 
typer av lov samt hyresfria sommarmånader hos Studentbostäder.

Ha det gött haj!


