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4 snabba frågor 
 
Sittning/kravall? Sittning

Kårallen/KK? Kårallen

Bästa matlådan när man är 
student? Lasagne för den blir bara 
godare av att värmas om, och det går 
att göra hur mycket som helst på 
samma gång.

Bästa pluggstället i Linköping?

Jag gillade att sitta på stadsbiblioteket



Varför valde du att studera affärsjuridik?  
För att jag gillar att vrida och vända på resonemang och se saker från olika håll. Jag 
gillade också inriktningen att vara en länk mellan juridiken och ett företags övriga delar.

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  
Jag hade lite olika extrajobb vid sidan av studierna men de hade inte så stark koppling till 
juridik.

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet under 
studietiden?  
Tror inte det värderats så mycket tidigare egentligen men det visar ju på driftighet och är 
en nyttig erfarenhet för en själv. Nu är det mest en rolig historia eftersom ett av jobben var 
att köra glassbil. 

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd? 
Jag skulle göra en utlandstermin i USA och var supertaggad men det blev istället en flytt 
till Skåne för pilotutbildning. Efter pilotutbildningen fick jag barn och då passade det 
bättre att inte ständigt resa kors och tvärs, så i slutändan blev jag trots allt jurist.

Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i 
arbetslivet? Jag tyckte allra mest om rättsfilosofi och i dagens digitala värld blir den 
sortens kunskaper mer och mer viktiga tror jag. Annars skulle jag säga att EU-rätten är det 
jag haft mest användning av eftersom det styr mycket av det jag jobbar med idag.

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du 
med? Jag är juridisk rådgivare och arbetar som konsult för företag och myndigheter som 
behöver stöd inom områdena dataskydd och drönaranvändning. Drönare berörs av väldigt 
mycket olika lagstiftning men de nya EU-reglerna för drönarverksamhet är centrala, 
liksom GDPR som är viktigt i alla branscher.



Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det? Det bästa med mitt 
yrke är att jag får kombinera mina kunskaper inom juridik och luftfart. Jag gillar också att 
jag har en fri roll med mycket möjlighet till innovation. Det är dessutom väldigt 
inspirerande att jobba med en bransch där det just nu sker en rasande utveckling.

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det några 
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?  Sättet 
att arbeta med seminarier och i grupp är ovärderligt. Det är väldigt uppskattat med jurister 
som kan prata med icke-jurister och förklara juridiska frågor för de som jobbar med andra 
saker.

Vad saknar du mest med studietiden? Allt härligt studentliv och lite enkelheten i livet 
som student. 

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då 
vara? Kanske att ta mig runt lite mer i och runt Linköping, rentav gett staden en ordentlig 
chans som sommarstad.

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet? Välj de kurser 
som verkar roligast och håll koll på den tekniska utvecklingen.


