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Snabba frågor: 

Sittning/kravall? - Kravall 

Kårallen/KK? -  Kårallen 

Bästa matlådan när man är student? - Lasagne – enkelt att göra många matlådor samtidigt 

och du kan fylla den med flera olika saker. 

Bästa pluggstället i Linköping? - Ett eget bås i biblioteket. 

 

Varför valde du att studera affärsjuridik? 

Jag var politiskt intresserad, särskilt intresserad av EU, på den vägen fick jag upp ögonen för 

juridiken, då jag fascinerades av hur den återspeglar ett lands politiska historia. När jag 

hittade att det fanns europainriktning i Linköping så var jag såld! 

 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  

Jag var Vin, Sprit & Hälsa i Jur6 och Secretary General i ELSA Linköping. Jobbade även 

några kvällar i veckan på Svenska Försäkringsrådgivarna (senare Hjerta) i ett par år. 

 

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

under studietiden?  

Då jag även arbetat och varit föreningsaktiv innan studierna så var det något som diskuterades 

en del i rekryteringen, tror det alltid uppskattas att en varit engagerad, i mitt fall kanske lite 

extra då det varit i så olika sammanhang. Det är alltid bra att ha en bredd utöver sitt 

expertisområde.  

 

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

Jag spenderade en utlandstermin på Sungkyunkwan University i Seoul, Sydkorea och var 

väldigt nöjd! Tycker att alla ska ta chansen till utlandstermin, det är en riktig lyx att få 

miljöombyte och lite nya perspektiv på juridiken. Sungkyunkwan är Asiens äldsta universitet 

– grundat 1398, med delar av gamla campus bevarat, så det var också en stark kontrast till 

LIUs relativt unga ålder. Sydkorea är också ett land jag kan rekommendera varmt. 

 

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

arbetslivet? På båda frågorna får jag svara uppsatskurserna. Jag skrev båda med GDPR som 

huvudämne, vilket också är mitt primära arbetsområde idag. 

 

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

med? Min titel är Koncernansvarig Dataskyddsstöd, vilket innebär att jag är go-to när det 

gäller dataskyddsfrågor inom Axfoodkoncernen (framförallt för Hemköp och Willys). Jag 



bistår bland annat i utformning av riktlinjer och policys, upprättar avtal och bistår olika 

projekt i hur man ska tolka dataskyddsförordningen och omkringliggande vägledningar.  

Det är primärt frågor kring integritet, dataskydd och avtalsrätt som jag arbetar med. 

 

 

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

Det finns få rättsområden där det händer så mycket i utvecklingen hela tiden som inom IT-

rätt, därför är det superkul att följa med i utvecklingen! Jag valde Axfood som min 

praktikplats då jag sökte efter ett bolag som hanterar stora mängder personuppgifter. 

Axfoodbolagen når 4,5 miljoner kunder i veckan så det finns gott om arbete att göra för att 

säkerställa skyddet och integriteten för kunderna. Efter min praktik fick jag möjligheten att 

stanna kvar på Axfood och arbeta med dataskyddsfrågor och efter några månader gick jag in i 

rollen jag har idag. 

 

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

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?  

Bredden på utbildningen är verkligen något som är en styrka för oss, att dels ha ett europeiskt, 

dels ett ekonomiskt fokus tror jag var lite av en nyckel för mig att lyckas få jobbet jag har 

idag. Då jag inte jobbar i ett juristteam utan i en strategisk stabsfunktion så tror jag att mina 

kollegor uppskattar att jag inte bara pratar juridiska. 

 

Vad saknar du mest med studietiden?  

Definitivt all möjlighet till sovmorgon och all daglig kontakt med vännerna. 

  

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

Jag är väldigt nöjd över min studietid, allt blev väldigt bra så det finns egentligen ingenting 

jag skulle vilja ändra på i efterhand. Det är klart att man stött på hinder – och att vissa kurser 

varit tuffa, men allting löser sig så länge man vet vart man vill. 

 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

Välj ett uppsatsämne som verkligen intresserar dig, det är din chans att spetsa din kompetens! 

Som för min del var mitt ämnesval helt avgörande för att jag idag har den yrkesrollen jag har. 

Be om hjälp om du behöver – gemenskapen på LIU är något vi alla ska vara stolta över. 

 

 

 


