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Vad är det du gett dig in för att läsa?  

Denna guide upprättas som ett sektionsutvecklande projekt för Affärsjuridiska föreningen 

verksamhetsåret 2017/2018. Syftet är att skapa ökad medvetenhet om vilka rättigheter samt 

möjligheter du som student vid de Affärsjuridiska programmen har. Därför har vi i guider 

samlat all information du kan tänkas behöva, oavsett om det gäller ångest, stress, hur du 

anmäler dig till en tenta, när du är försäkrad eller vad du blir efter avklarad utbildning. Vi 

samlar även tips som du kanske får om du medverkar på t ex Nolle-P men som du sen 

glömmer eller som du som ej medverkar bör få ändå. Projektet är uppdelat på två delar, denna 

arbetsmiljödel, samt en utbildningsdel.  

Du som student kan alltid kontakta din sektions arbetsmiljöombud alternativt de centrala 

arbetsmiljöombuden på Stuff (Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten och 

Utbildningsvetenskap), oavsett fråga.  

Hur kontaktar du arbetsmiljöombuden?  

Du kan alltid kontakta arbetsmiljöombuden, antingen via mejl på amo@ajf.nu eller via 

kontaktformuläret på hemsidan. Där kan du även lämna idéer eller anonymt skriva vad du 

tycker kan förbättras. Tänk dock på att om du är anonym så får du ingen respons och det är 

därför bra att vara tydlig.  
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Allmänt  

Arbetsmiljöombudets uppdrag - hur kan vi hjälpa dig?  

Arbetsmiljöombud, förkortat AMO, företräder dig som student under din studietid. Det finns 

krav på att känna till relevanta lagar, vilket kan ses som extra viktigt för dig som 

juriststudenter. Det ingår även i arbetsuppgifterna att ha en god kommunikation med 

sektionens styrelse om arbetsmiljöfrågor. Vi samlar in och rapporterar brister i arbetsmiljön 

som du som student framför. AMO tar initiativ till att förbättra arbetsmiljön, iakttar och har 

alltid tystnadsplikt.  

Du kan även kontakta AMO bara om du vill prata av dig om vad som helst med något som du 

kanske inte vill ta med dina vänner eller familj men inte heller vill gå längre med.  

Vad är arbetsmiljö då? Det är miljön som du som student arbetar i. Jobbar du extra utgör din 

arbetsplats arbetsmiljön för jobbet men vi som arbetsmiljöombud för Affärsjuridiska 

föreningen har endast ansvar över din studiearbetsmiljö. Denna utgörs av föreläsningssalar, 

bibliotek, studieplatser och liknande. Din hemmiljö räknas dock inte till arbetsmiljön. Det gör 

däremot resorna till och från schemalagda moment på campus. Skulle du t ex råka ut för en 

cykelolycka på vägen är du alltså försäkrad av universitetet.  

Studiemedel   
När du söker studiemedel, även kallat CSN, kan det vara smart att söka för två terminer i 

taget. På det sättet är du garanterad studiemedel även om du skulle ligga på gränsen för 

poängkraven och du slipper även hela processen med att söka om varje termin.  
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Under första året är kraven lägre, du ska klara 62,5% vilket motsvarar 37 av 60 

högskolepoäng. Under resterande år är gränsen istället 75% vilket motsvarar 45 av 60 

högskolepoäng. Om du inte klarar kraven så kan du få avslag på din nya ansökan. Då måste 

du klara kraven för de veckor som du redan fått studiemedel för innan du kan få igenom din 

nya ansökan. 

Om du klarat kravet på studieresultat inom de fyra första veckorna på den nya terminen, får 

du nya studiemedel för hela terminen. Om du klarar kravet senare får du studiemedel från och 

med veckan efter den vecka du klarade kravet. 

Om du skulle misslyckas med tentor eller pga. annan anledning missa högskolepoäng kan det 

vara bra att kontakta CSN då det finns undantag som kan göra att du får pengar ändå. Tänk på 

att du vid sjukdom ska anmäla dig som sjuk till försäkringskassan. 

Studiemedlet ligger för tillfället på 2 699 kr i veckan (809 kr bidrag, 1 860 kr lån). Om du har 

vårdnaden om barn får du dessutom ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och 

merkostnadslån. 

Du kan få studiebidrag i högst 240 veckor (6 år, ej under sommaren). Tänk på att du inte får 

studiemedel på sommaren, dock kan du kan få det genom att läsa sommarkurser men då 

“förbrukar” du endast av de totala veckorna du kan få studiemedel på. 

Du som arbetar extra vid sidan om studierna bör även känna till det så kallade fribeloppet, 

som motsvarar det högsta inkomstbelopp du kan tjäna innan det påverkar ditt studiemedel. 

Fribeloppet för heltidsstudier med studiemedel 20 veckor per kalenderhalvår är för närvarande 

90 075 kr. Observera att fribeloppet avser per kalenderhalvår, mellan januari och juni samt 

mellan juli och december. 

Varje gång du söker nytt studiemedel och får det beviljat måste du göra studieförsäkran. Det 

kan göras: 

● i Mina sidor 
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● i CSN:s app. 

● med personlig kod i Talsvar 0771–276 800 

● med blanketten Studieförsäkran. 

Detta kan du först göra när dina studier börjat igen. 

När du är klar med studierna ska du börja betala tillbaka ditt lån, detta ska göras innan du fyllt 

61 år. Lånet har en ränta som fastställs av regeringen varje år. Räntan är ej avdragsgill. 

Studierna  

Vad händer om du inte klarar en tenta?  

När man har en oavslutad kurs kan det vara för att man inte har klarat ett av examinations 

momenten i kursen som krävs för att man ska få erhålla kursens högskolepoäng. Ett sådant 

oavslutat moment kan vara att du har missat ett obligatoriskt seminarium eller inte har klarat 

en tenta. Det blir således ditt eget ansvar att omregistrera dig på kursen för att kunna göra om 

momentet. Om inte alla delar i en kurs är avklarade är kursen oavslutad och du kommer 

således inte erhålla kursens högskolepoäng förens du har gjort om och klarat den oavslutade 

delen. För att anmäla dig till en omtenta ska du:  

 

1.     Logga in på Lisam 

2.     Gå in på fliken studentportalen 

3.    Gå sedan in på fliken tentamensanmälan 

4.    Välj sedan den tentan du ska göra igen och tryck på anmäl 

5.     Du är nu anmäld till omtentan 
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Vill du dessutom gå på föreläsningar eller har annat obligatoriskt moment som inte är avklarat 

såsom ett seminarium, så ska du ta kontakt med centrala studieexpeditionen. I ditt mail till 

dem skriver du ditt namn och vilken kurskod det gäller. När de fört in dig i systemet kan du 

även närvara på föreläsningarna.  

Mailadress till centrala studieexpeditionen: central.studexp@liu.se  

 

Tenta-P vad är det?  

Har du tidigare studerat på Tekniska Fakulteten eller känner någon som gör det är du 

troligtvis väl medveten om vad ”Tenta-P” är. Även om termen används på våra program så 

finns inte Tenta-P på samma sätt. Istället menar man då sista veckan alternativt veckorna 

innan tentan är. Efter tentan börjar en ny kurs och under den kursen ligger ofta omtentan. Du 

har tre gånger på dig att skriva varje tenta. Sedan kommer inte nästa chans förrän efter ett år. 

Systemet med tentaperiod och omtentaperiod utan föreläsningar och liknande finns alltså inte 

på våra program.  

Studievägledare  

Du kan alltid ta hjälp av studievägledaren som sitter i A-huset, ingång 19 rum 219:239. Till 

studievägledaren kan du gå med frågor om utlandsstudier, missade tentor, kvällskurser eller 

annat som rör dina studier.  

 

Vill du nå någon av de andra ansvariga för programmet eller lärare sitter de i 

Affärsrättskorridoren i A-huset, ingång 19 plan 3, B-korridoren.  
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Studieteknik och studietips 

Det finns även studieteknik och studietips i UB-delen av detta SU-projekt som ligger på 

utbildningsfliken på AJF:s hemsida. Här kommer några tips för att du ska få en bättre 

arbetsmiljö.  

● Planera kursen. Även om det känns som en evighet till tentan ska skrivas kan det vara 

bra att sätta en ungefärlig plan för när saker ska vara gjorda under kursen, särskilt vad 

gäller läsning av kurslitteratur. Det är lättare att läsa 20 sidor per dag än 200 sidor på 

en dag.  

 

● Läs lagtext och kurslitteratur parallellt, det ger en större förståelse om du läser 

lagtexten i en paragraf som en bok hänvisar till. 

 

● Det är bra att markera lagrum i lagboken, men det är lätt att det blir hela sidor fyllda 

och att du då tappar bort det viktiga. Var därför kritisk med vad du stryker över och 

inte och skapa ett system för dig själv. 

 

● Se allt som en helhet. Föreläsningarna innehåller inte allt, inte heller litteraturen eller 

gamla tentor.  

  

● Kurslitteraturen skiljer sig mellan kurserna och det kan kännas i plånboken, det är helt 

okej att köpa böckerna begagnat av andra studenter eller på någon av de bokhandlare 

som finns på campus, som återförsäljer begagnad kurslitteratur. Sparsamt både för 

miljön och plånboken.  
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●  Skriv upp i kalendern när anmälningarna till respektive tentamen öppnar och stänger 

för anmälan. Det kommer spara dig på onödig energi och tid på tentamen, eftersom du 

som glömt anmäla dig inte kommer in tentamenssalen fören 30 minuter senare.  

 

 

● Hur undviker man att få sitt lås fruset? 

Investera i låsolja! Det kan vara bra att smörja låset någon gång varje termin. Speciellt under 

vintern. Om du har otur och ditt lås ändå fryser fast kan du använda dig av en tändare. Elda 

försiktigt vid nyckeln eller låset.  

 

● Spara pengar på bäst sätt? 

Det finns flera sätt att spara pengar på, men det finns faktiskt två simpla tips som minskar på  

dina avgifter för varje månad. 

 

Veckohandla istället för småhandla flera gånger i veckan. Sparar dig tid och brukar oftast  

spara in på pengar.  

 

Ladda ner appen Karma! En app där du kan beställa mat som fortfarande är fräsch och ätbar  

från olika caféer, restauranger mm för hälften av det ordinarie priset. 

 

Bibliotek  

Det finns ett på Campus Valla, ett på Campus Norrköping och Stadsbiblioteket i stan. Sen 

finns även mindre bibliotek i områdena runt omkring såsom Ryd, Skäggetorp etc. Biblioteket 

har även online resurser som är väldigt användbart i dina studier då du lättare kan hitta 
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förarbeten, artiklar och även få t ex lagkommentarer. Du når dem här och loggar in med ditt 

Liu-ID:  http://guide.bibl.liu.se/juridik 

Campus Valla - vem bor var?  

Campus Valla där du troligen kommer tillbringa större delen av din studietid utgörs av 

flertalet hus. De som sträcker sig längs Corson är A-, B-, C-, D-, E- och I-huset, Key-huset, 

Fysikhuset och Kårallen. Längre bort finns även G-huset och Vallfarten.  

Vissa program har hus där de har föreläsningar oftare eller där de är oftare av någon 

anledning. Det kan vara intressant att veta vilka som befinner sig var och vad som finns i de 

olika husen ifall du vill variera studieplats.  

A-huset 

Här är det väldigt blandat, består av både grupprum, större föreläsningssalar och kontor. Det 

finns dock endast ett studentkök där det kan bli kö under lunchen.  

B-huset  

I B-huset är det framförallt Tekniska Fakulteten som vistas. Du kommer troligen dock 

upptäcka någon av föreläsningssalarna där någon gång under dina år här. Det finns t ex 

datasalar, laboratorium. Programmen som är här är alltså främst Civil- och högskoleingenjörer 

inom olika ämnen som Datateknik, Teknisk Biologi och Elektroteknik.  

Här finns flera studentkök, ett vid blå torget, ett vid CYD-poolen och ett vid ingång 25. 

C-huset 

C-huset är ett hus där inga anställda sitter. Det finns flera lektionssalar som går att boka via 

LiUs hemsida, 4 föreläsningssalar (med namn c1, c2, c3 och c4), och flera microrum samt 

studieplatser. Lektionssalarnas namn beror på vilken korridor de ligger i (P, R, S, T, U) samt 

vilken sal i den korridoren det är (siffra).  Den stora ytan i c-huset heter Colosseum. 
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D-huset  

I D-huset sitter både anställda och rektorn och det är även här biblioteket ligger. Hör du någon                 

referera till HumSam-biblioteket är det detta, då det tidigare fanns två bibliotek, med ett till               

för teknik och matematik. I biblioteket finns tysta läsplatser och grupprum som går att boka.               

Utanför biblioteket finns även plats för att arbeta.  

Kårallen 

I Kårallen finns alla sektioners sektionsrum. Vårt rum heter lagrummet. Där finns även bland 

annat Café Baljan, Kårservice, en bokhandel, LiU-store samt StuFF (Filosofiska Fakultetens 

Studentkår). Under lunchen kan man köpa mat i Kårallens matsal och lokalen används även 

som festlokal. 

I-huset 

I huset har några studieplatser, några bokningsbara grupprum och en föreläsningssal. Det 

finns inget microrum där, utan man måste gå till Key-huset för att värma sin mat. 

Key-huset 

I Key-huset finns en stor föreläsningssal i mitten av huset, ett café (Café Ellen), ett microrum 

bakom föreläsningssalen, samt flera bokningsbara grupprum på 4 olika våningar. Första 

siffran på salens namn anger vilken våning salen är på. En vagn med mikrovågsugnar brukar 

ibland stå utplacerad i mitten av huset under lunchen. 

Wifi  

Det trådlösa nätverket som rekommenderas är Eduroam. För att få tillgång till det behöver du 

endast installera det en gång på din mobiltelefon och dator. För att ansluta till Eduroam 
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skriver du in ditt liu-id@liu.se samt ditt eduroamlösenord som du hittar hos account.liu.se. 

Ditt lösenord till eduroam kan du även ändra på den hemsidan. Grattis, du har nu tillgång till 

det trådlösa nätverket som används hos de allra flesta universitet och högskolor! 

Det finns även andra öppna anslutningar, exempelvis LIU. Till skillnad från Eduroam, som är 

ett stängt nätverk, är LIU ett öppet. Det innebär att det kan vara bra att därför inte skriva sina 

känsliga personuppgifter, såsom bankkontonummer genom det trådlösa nätverket. 

Välmående 

Det är viktigt att du klarar dina studier och mår bra under tiden. Därför har vi här samlat 

information som kan hjälpa dig i ditt välmående.  

Lika Villkor.  
Alla studenter och anställda vid Linköpings Universitet ska bemötas med respekt och 

förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. LiU välkomnar alla på ett 

respektfullt sätt och det pågår ett kontinuerligt arbete inom området jämlikhet, jämställdhet 

och likabehandling. De tre begreppen kan beskrivas att alla som bedriver akademiska studier 

på universitet ska ha samma möjligheter att studera och forska, kvinnor och män har lika rätt 

angående sin studiesituation, och likabehandling gäller för alla.  

 
likavillkor@liu.se 
 

Lika Villkor består av ett femtiotal medarbetare och studenter som tillsammans arbetar för ett 

inkluderande LiU som värnar om likabehandling av alla. De arbetar aktivt för att lära ut och 

motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande 
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särbehandling och exkludering. För att en respektfull och hälsosam arbets- och studiemiljö 

ska finnas, krävs detta arbete och inkludering av både studenter och anställda.  

 

Om du som student upplever dig vara utsatt för någon form av kränkande behandling, kan du 

alltid höra av dig till den studiesocialt ansvarige inom Lika Villkor för att få hjälp.  

Studenthälsan  
På Campus Valla hittar du Studenthälsan på Zenithusets andra våning, men de finns också 

tillgänglig på både Campus US och i Norrköping. Studenthälsan jobbar förebyggande för alla 

LiU:s studenter och är ett ställe dit du som student kan vända dig för enskilt samtalsstöd eller 

medicinsk rådgivning. Viktigt att komma ihåg är att Studenthälsan inte erbjuder sjukvård. 

Under läsåret erbjuds föreläsningar, workshops och kurser med olika teman som relaterar till 

studenternas önskemål och behov. Allt stöd från Studenthälsan är gratis för dig som student 

och självklart har personalen tystnadsplikt. Studenthälsan ger även stöd till studenter med 

funktionsnedsättningar. 

Du kontaktar enklast Studenthälsan genom kontaktformuläret på deras hemsida, där det också 

finns mer information om dem. 

http://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan?l=sv 

Psykologmottagningen vid Linköpings Universitet 

Psykologmottagningen drivs av studenter på Psykologprogrammet och tar emot alla studenter 

som är 18 år eller äldre. Mottagningen är ett ställe dit du som känner ångest, stress, 

nedstämdhet eller dylikt, kan gå för stöd. Behandlingen, som ofta pågår under en längre tid, 

handläggs av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Som vid ordinarie 
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sjukvårdsmottagningar har personalen även här självklart tystnadsplikt. För att läsa mer samt 

kontakta Psykologmottagningen hänvisar vi till deras hemsida. 

https://liu.se/artikel/psykologmottagningen-vid-linkopings-universitet  

Unga Vuxna 

Unga Vuxna finns inne i stan i Linköping och kan erbjuda enstaka eller ett fåtal samtal.  

Du kan alltid vända dig till din närmaste vårdcentral för hjälp. Om du är skriven i Linköping 

bör du ha blivit tilldelad den som finns närmast, det ser du enklast på 1177.se. Där kan du 

även byta vårdcentral om du inte är nöjd, det har du rätt till då det är fritt vårdval i Sverige.  

Vårdcentralen  

Du kan alltid vända dig till din närmaste vårdcentral för hjälp. Om du är skriven i Linköping 

bör du ha blivit tilldelad den som finns närmast, det ser du enklast på 1177.se. Där kan du 

även byta vårdcentral om du inte är nöjd, det har du rätt till då det är fritt vårdval i Sverige. 

Ett tips är att fråga runt lite.  

Hjälplinjen  

Det finns även något som heter Hjälplinjen som kostar som ett vanligt telefonsamtal. Dit kan 

du ringa om du eller någon i din närhet mår dåligt eller om du bara inte vet hur du ska hantera 

din nuvarande situation. Även om du känner att du kan hantera situationen själv kan det vara 

skönt att prata med någon utomstående där både du och den är anonyma. 

Syftet är inte en behandling eller upprepad kontakt utan ett första stödsamtal där du antingen 

bara kan prata av dig eller få råd och stöd om hur du tar dig vidare.  

https://www.1177.se/Ostergotland/Om-1177/Om-Hjalplinjen/ 
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Hur vet du om du behöver söka hjälp? 

Att må dåligt är inte alls ovanligt. Men om ditt mående är så dåligt att det ständigt påverkar 

ditt liv och hindrar dig i din vardag är det något mer än en enstaka dålig dag eller en enskild 

usel vecka. Då kan du behöva söka hjälp. Det är viktigt att veta att de flesta tillstånd går att 

behandla och att det finns hjälp att få.  

Symptomen kan bestå av nedstämdhet, svårighet att ta initiativ, att du lätt blir irriterad, 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, ångest, minskat känslomässigt engagemang, 

skuldkänslor och hopplöshet. Att må dåligt eller t ex vara deprimerad kan innebära att allt 

känns tungt, minsta sak man ska göra känns som att bestiga ett berg. Man får ångest och blir 

känslig för allt, inte minst kritik. Tankarna snurrar kring hur hemskt allt är, hur värdelös man 

är och hur misslyckat ens liv är. Man har ingen lust att äta och att laga mat är alldeles för 

jobbigt. Sömnen fungerar inte heller och man orkar inte motionera. Man drar sig undan familj 

och vänner. Eftersom man inte längre orkar göra sådant som man brukar göra får man allt 

mindre stimulans, livet blir händelsefattigt och tomt och man får allt mer tid över för att 

grubbla. Onda cirklar uppstår där depressionen snart tycks bli självgående. Om man tror att 

man har en depression eller känner igen sig är det viktigt att söka hjälp. Tänk dock på att alla 

har sämre perioder men det viktiga är att söka hjälp om det aldrig år över. Källa: ÅÅS, 

Ångestföreningen i Stockholm. 

 

Vad händer om du blir sjuk?  
Som student är du i en speciell situation eftersom vissa moment är obligatoriska och kan vara 

svåra att ta igen.  

Att ha läkarintyg underlättar mycket. Missar du inga obligatoriska moment får du ta igen på 

egen hand. Men om du riskerar att missa högskolepoäng så bör du sjukanmäla dig på 

försäkringskassan eller ansöka om att få behålla studiestöd under sjukdomen. Det gäller även 
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vård av barn. Dock måste du vara oförmögen att studera. En vanlig förkylning är alltså inte 

tillräckligt. Men är det av allvarliga art bör du anmäla. Du kan alltid kontakta CSN om du är 

osäker. Först av allt bör du besöka vårdcentralen för att få en bedömning av hur sjuk du är.  

För barn ska barnet vara under 12 år och du ska helt avstå från att studera.  

Mer information finns hos CSN och Försäkringskassan:  

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk_studerande 

http://www.csn.se/hogskola/sjuk 

https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/sjuk?l=sv 

 

Felanmälan  

Har du upptäckt ett fel i ett grupprum, i en föreläsningssal eller är det en skrivare som inte 

fungerar? I varje grupprum/bokningsbar sal ska det finnas instruktioner (oftast precis innanför 

dörren på ett A4 på väggen) hur man gör en felanmälan om något inte fungerar som det ska. 

Det kan t.ex. röra sig om en lampa som inte fungerar eller något uppenbart som saknas. 

Felanmälan går att göra antingen via länken nedan, där man enkelt fyller i namnet på rummet 

där problemet uppstått och en beskrivning över vad som är fel. Felanmälan kan på hemsidan 

göras på alla LiU:s olika campus gällande allt från studentkök till skrivare. Om det rör sig om 

något allvarligt eller om du känner att något behövs ta upp, går det självklart också bra att 

kontakta AMO som då kan ta vidare frågan.  

http://felanmalan.liu.se/ 
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Resvägar till campus  

Som student på LiU är det svårt att missa alla cyklar här på Campus och oavsett var i 

Linköping du bor så finns det cykelvägar som leder hit. Cyklar du från stan är det enklast att 

följa Malmslättsvägen ut mot universitetet och kommer du från Rydshållet är det bara att följa 

vägen mot McDonalds och sedan är du framme vid botten av Märkesbacken. Något som 

underlättar när man som ny student på LiU ska lära sig hitta till Campus kan vara att först och 

främst kolla upp den närmsta vägen på någon kart-app i sin mobil, och sedan att ta god tid på 

sig första gången man ska cykla dit. Efter ett par svängar fram och tillbaka har man 

förmodligen hittat en väg som passar bra för en själv. Det ska tilläggas att under 

vinterhalvåret är dessutom många cykelvägar uppvärmda (och upplysta!) vilket hindrar 

vägarna från att frysa på och bli isiga, bra va!  

Cykelpumpar  

Cykelpumpen i Ryd Centrum fungerar inte alltid, ibland kan den vara ur funktion. Däremot 

finns det cykelpumpar vid både Circle K i Ryd och vid A-huset på Campus Valla. Den vid 

A-huset är en del av projektet Walk the Talk. Det kan även vara värt att lämna in cykeln då 

och då för att hålla den i ett bra skick. 

Lite om LiU-kortet  

Under dina första veckor på universitetet fick du troligen ett så kallat “LiU-kort”. Detta är en 

värdehandling och du får inte låna ut det eller ge det till obehöriga. Kortet måste uppdateras 

varje termin för att vara giltigt, detta gör du i Kårallen eller Zenit vid 

studerandeexpeditionerna. En förutsättning är dock att du registrerat dig på studentportalen 

senast dagen innan. Se dock till att försöka göra detta under tider där inte så många andra gör 

det då det ofta kan bli kö i början av varje ny termin. Förslagsvis om du har två timmar mellan 
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föreläsningar eller är på väg hem. När kortet sen är uppdaterat gäller det som legitimation vid 

tenta.  

● Passerkort för att komma in på campus efter arbetstid, på helger 

● Som kaffekort i Baljan  

● Lånekort till biblioteket på campus  

● Busskort på campusbussen ifall du pendlar till Norrköping  

● Legitimation på kravaller och kårhus. Ofta står det LiU-kort + 1 för olika evenemang. 

Det förutsätter alltså att du har med dig ditt LiU-kort för att du ska få ta med dig en 

person in som inte har sitt. 

Schema 

Finns i TimeEdit, du söker på kurskod alternativt kursnamn. Se till att lägga till den i en 

digital kalender och kom ihåg att hålla koll på det, eller titta då det ibland händer att schemat 

ifall något uppdateras under pågående kurs.  

Som student har du skrivit under ett avtal som ger dig och har därmed rätt att boka lokaler för 

att studera på campus. Dessa bokar du via TimeEdits webbokning som nås 24 timmar innan 

du ska använda lokalen. De släpps på kvällen innan.  

Att studera med funktionsnedsättning 

Att ha en funktionsnedsättning innebär inte att det ska hindra en person att studera på               

universitet. På LiU erbjuds stöd till varje student som har en permanent eller långvarig              

funktionsnedsättning. 

  

För att du som student ska kunna ta del av stödet, krävs det att du har intyg på det. Du ska                     

även skicka in en ansökan till Nais https://www.nais.uhr.se . Ett mail kommer därefter att              
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skickas ut till dig, där du uppmanas att boka tid för ett samtal. Efter samtalet får du ett beslut                   

och rekommenderade stödåtgärder. När ditt stöd är klart får du ett bekräftelsemail. 

  

Vem kan ansöka om stöd? Jo, alla som har någon form av funktionshinder. Hit räknas även                

hörselskadade och dyslexi. Beroende på vad för funktionsnedsättning studenten har anpassas           

hjälpen efter det. Till de studenter som har läs- och skrivsvårigheter erbjuds anteckningshjälp.             

Det innebär att studenten får själv välja en kurskamrat som får skriva anteckningar under              

föreläsningar, och i efterhand får studenten kopiera dem. 

  

Teckenspråkstolk erbjuds den student som är döv eller hörselskadad. Viktigt att poängtera är             

att studenten måste i god tid anmäla om det. 

  

Det finns även möjlighet att få anpassad examinationsform. Studenten kan antingen då,            

beroende på sitt stöd, få sitta i grupprum, få förlängd tentamenstid eller få skriva på dator med                 

anpassad talsyntes och rättstavningsprogram. Beviljning sker efter godkännande från         

examinator. 

  

För de studenter som har svårigheter att strukturera och planera, finns det möjlighet att få               

hjälp av en studentmentor. Tillsammans med studenten skapar verktyg och förutsättningar för            

att studenten på egen hand ska klara av sina studier. 

Nybliven student  

Skillnaden student och elev 

Som student har man ett eget ansvar över sina studier. Det innebär i princip att man är sin 

egen chef och förväntas lägga ner 40 timmars arbete i veckan. Det är ens eget ansvar att klara 
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kurserna och läsa den litteratur som föreslås på kurslitteraturlistan. Som student på 

affärsjuridiska programmen är målet inte bara att lära sig rena fakta. Lagar ändras så det 

viktigaste man kan lära sig av utbildningen är egentligen hur man lär sig affärsjuridik. I 

arbetslivet behöver man ständigt utvecklas och det är ens eget ansvar att göra det. Som 

student måste man delta aktivt och vara engagerad i sitt eget lärande. Som ny student med 

gymnasiet som enda referenspunkt måste man inse det här. Man måste jobba hårt och våga 

göra fel. Du är inte här för att du redan kan, du är här för att lära dig. Se det därför som en 

möjlighet att göra just det. Lär dig så mycket du kan för att förbereda dig för arbetslivet. 

Planera ditt arbete, ta ansvar att du lär dig rätt saker och se till att delta på alla moment du 

kan. Förutom obligatoriska moment tas ingen närvaro till skillnad från gymnasiet. Det är bara 

du som vet hur mycket du kan och hur mycket du har kvar innan du är redo. Du kan inte 

jämföra dig med andra eftersom alla har olika förutsättningar och bakgrunder. Du är bara 

ansvarig över dig själv. 

Vad är affärsrätt?  

Affärsrätt är ett samlingsnamn för flera juridiska ämnesområden. Egentligen innebär det inte 

ett specifikt område utan snarare hur man studerar juridiken ur det affärsrättsliga perspektivet, 

dvs. ur bolagets synpunkt. Affärsrätt definieras av tre saker: rättsområde, perspektiv och 

arbetsmetod. 

Affärsrätt som rättsområde definieras som den del av rätten, som kommersiella aktörer och 

deras rättsliga relation till andra rättssubjekt, utgör föremålet för den juridiska analysen. 

Rättssubjekt kan vara tex.:  tredje män, konkurrenter, finansiärer, arbetstagare, leverantörer, 

kunder, stater och kommuner. Rättsområden kan då vara tex.: skadeståndsrätt, avtalsrätt, 

associationsrätt, arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt, börsrätt, EU-rätt eller kredit- och 

exekutionsrätt.  
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Affärsrätt som perspektiv innebär att en affärsjurist strävar efter att kontinuerligt skapa värde 

för sin uppdragsgivare. Att skapa värde för arbetsgivaren innebär att du måste ha ett proaktivt 

förhållningssätt som bygger på juridisk kunskap, kunskap i andra ämnen som ekonomi och 

språk, och att kunna se och hantera scenarion som händer framåt.  

Affärsrätt som arbetsmetod innebär att man tex kan hantera öppet formulerade 

frågeställningar som tex “Hur ingår man ett avtal med den här aktören?”. Metoden består av 

åtta steg:  

1. Beskrivning av det önskade framtida läget samt kartläggning av nuläget. 

2. Kartläggning av vilka slags rättsinstitut/rättshandlingar som har rättsliga konsekvenser 

som står i överensstämmelse med det önskade läget. 

3. Identifiering av rättsliga frågeställningar som nulägesbeskrivningen samt det 

identifierade rättshandlingar teoretiskt kan ge upphov till. 

4. Bedömning av vilka frågeställningar som ska utredas vidare. 

5. Identifiering av samtliga rättsliga normer som är relevanta för att kunna svara på 

frågeställningen. 

6. Genomförande av “gällande rätt” undersökning. 

7. Undersökning av för och nackdelar med alternativen. Gå igenom alla faktorer och 

rangordna. 

8. Presentation av resultatet på ett koncentrerat, klart och precis sätt. 

Vad gör en affärsjurist och vad blir jag?  

Som nybliven student kan det uppkomma orosmoment. Här ovan kan du läsa om vad 

affärsrätt är, vad förväntningarna är på dig som student. Har du några frågor om framtida 

yrke, yrkesval eller kurser kan du alltid kontakta AJF:s arbetsmiljöombud, 

utbildningsbevakare, studievägledare eller vem som helst i styrelsen för AJF så hjälper de dig 

gärna att besvara dina frågor.  

Kontakt: amo@ajf.nu                                                                                                               www.ajf.nu  
 

mailto:amo@ajf.nu
http://www.ajf.nu/


 Guide till studier vid de Affärsjuridiska 
programmen vid Linköpings Universitet  
 

Är du nyfiken på vad tidigare studenter, så kallade alumner, från de Affärsjuridiska 

programmen jobbar med idag? Titta in på månadens alumn 

http://www.ajf.nu/manadens-alumn eller kontakta någon i styrelsen för AJF så berättar de 

gärna mer. Många hamnar inom den privata sektorn på t ex försäkringsbolag, revisionsbyråer 

men även juristbyråer. Flera jobbar även inom den statliga sektorn.  

Gemensamt för de flesta arbetena samt det som utmärker rollen som affärsjurist är att skapa 

värden för arbetsgivaren kontinuerligt. Detta till skillnad från t ex en processförande advokat 

som arbetar för att i ett enskilt fall vinna ett mål och rädda ett värde. Eller en domare som 

avgör vem värdet tillkommer. Arbetssättet skiljer sig därför och du lär dig arbeta proaktivt. 

För att kunna göra det behövs juridisk kunskap, andra kunskaper som t ex ekonomi som ökar 

förståelsen för t ex associationsrätt såväl som skatterätt. Samt att besvara öppet formulerade 

frågeställningar, snarare än en specifik fråga i ett specifikt fall. Detta kallas den affärsjuridiska 

arbetsmetoden. 

En fråga som kan uppkomma är varför de Affärsjuridiska programmen ej ger rätt till 

medlemskap i Advokatsamfundet samt titeln advokat. Advokat är nämligen just det, en titel, 

som visar att personen är medlem i Advokatsamfundet. Som situationen ser ut just nu är 

medlemskapet endast öppet för dem med traditionell juristexamen. Detta hindrar dock inte att 

du som affärsjurist efter avklarad utbildning vid de Affärsjuridiska programmen kan arbeta 

med tvistemål i domstol rörande affärsrättsliga frågor, de kan du göra utan advokattiteln. Du 

kan även bli licensierad eller få medlemskap i andra samfund och organisationer. Ett exempel 

är att du via FAR kan bli Auktoriserad Skatterådgivare om du väljer att rikta in dig mot skatt.  
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Tack till  
Vi vill tacka Ingrid Arnesdotter för bra diskussion och samtal samt information från hennes 

egen guide till dig som nybliven affärsjuriststudent som även finns att läsa.  

Vi som gjort den: 

Arbetsmiljöutskottet 2017/2018 

Elin Areström AMO 17/18 

Sofia Grahn  

Marion Hellman  
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