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Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Möjligheten att studera kurser inom juridik, ekonomi och franska 
inom ramen för en utbildning tyckte jag verkade vara en väldigt 
spännande och rolig utmaning. Jag valde därför att ansöka till en plats 
på det affärsjuridiska programmet med Europainriktning, vilket är ett 
val som jag är väldigt nöjd med och stolt över. 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Under min studietid var jag skribent och därefter redaktör för 
Bihanget samt styrelseledamot i den affärsjuridiska föreningen. Jag är 
väldigt glad över mitt val att engagera mig i den affärsjuridiska 
föreningen. När jag ser tillbaka på min studietid kan jag konstatera att  
uppdragen var krävande men samtidigt oerhört både lärorika och 
roliga.   
 
Hade du något extrajobb under studietiden? 
Nej, jag hade inget extrajobb, utöver föreningsengagemangen. 

Om ja, hur mycket värderar arbetsgivare att du varit aktiv inom 
studentlivet respektive arbetslivet under studietiden? 	 
Mina föreningsengagemang har varit till stor nytta för mig då jag har  
kunnat relatera till dem i personliga brev och vid 
anställningsintervjuer. Jag kan således varmt rekommendera studenter 
att engagera sig i studentföreningen. 	 



Vad arbetar du med idag? Berätta mer om ditt arbete! Gärna 
vilket rättsområde du arbetar inom!  
Jag arbetar som beredande förrättningslantmätare på Lantmäteriet i 
Linköping. Till Lantmäteriet skickar bland annat privatpersoner och 
kommuner in ansökningar om lantmäteriförrättningar. De inkomna 
ansökningarna fördelas därefter till förrättningslantmätare som 
handlägger ärendena. 

Min arbetsuppgift är att handlägga ansökningar om 
lantmäteriförrättningar. Mitt arbete består följaktligen i att utreda 
lämplig fastighetsbildning utifrån fastighetsbildningslagens 
bestämmelser. Mitt arbetsområde är således huvudsakligen inom 
rättsområdet, fastighetsrätt.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
En vanlig arbetsdag börjar för min del vid 07.30 på Lantmäteriets 
kontor på Linnégatan i Linköping. Efter att ha besvarat eventuella 
mail som inkommit sedan gårdagen påbörjar och/eller fortsätter jag 
handläggningen av de ärenden för vilka jag är utsedd som ansvarig 
handläggare. Jag handlägger i första hand ansökningar om 
avstyckningar och fastighetsregleringar. Förenklat kan man säga att 
dessa ärenden handlar om att avskilja ett markområde från en fastighet 
respektive överföra mark från en fastighet till en annan fastighet.  

Den inledande handläggningen av ärendet består i att utreda 
fastighetsbildningens lämplighet utifrån fastighetsbildningslagens 
bestämmelser.  

När lämplighetsprövningen är genomförd fördelas de ärenden där nya 
gränser behöver markeras vidare till mätingenjör som utför fältarbete. 
När fältarbetet är genomfört uppför kartingenjören en 
förrättningskarta. Därefter fattar förrättningslantmätaren beslut i 
ärendet. Som beredande förrättningslantmätare bereder jag beslut i 
ärendet varpå en av mina två handledare som är beslutande 
förrättningslantmätare, fattar beslut i ärendet.   

 

 



Vad är det bästa med ditt arbete? 
Något av det som jag tycker är absolut roligast med mitt arbete är 
kontakten med sakägarna i förrättningen. Majoriteten är väldigt 
trevliga och kunskapen om vad en lantmäteriförrättning innebär, 
varierar mellan olika sakägare. Det ställer således krav på mig som 
förrättningslantmätare att utifrån respektive sakägares ärende och 
frågeställningar förklara ärendegången och regelverket samt 
innebörden av olika begrepp, vilket jag tycker är väldigt utvecklande 
och givande. 

Hur ser din karriärbana ut? (Vart började det för att sedan leda 
till där du är idag?) 
Under de avslutande tio veckorna av min studietid hade jag förmånen 
att få praktisera på Kommunstyrelsens kansli i Norrköping. Jag fick 
således vara delaktig i stadsjuristernas dagliga arbete och jag fick då 
veckovis, bland mycket annat, följa med en av de två stadsjuristerna 
för rådgivande besök hos Överförmyndarenheten i Norrköping.   

Jag tyckte att detta var ett väldigt intressant rättsområde och fick efter 
examen en tjänst som överförmyndarhandläggare i Flens kommun. 

Mitt intresse för fastighetsrätt gjorde att jag i februari 2017 ansökte 
om tjänsten som beredande förrättningslantmätare på Lantmäteriet i 
Linköping, där jag påbörjade min anställning i maj 2017. 

Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, 
vad skulle det vara?  
Jag minns att jag, med den gula T-shirten klistrad på överkroppen, 
tänkte att studietiden om fem år utgör ett halvt decennium, vilket 
kändes som en evighet. Fanns det verkligen ett liv efter studietiden 
och studentbubblan? Såhär sex år senare kan jag konstatera att fem år 
definitivt inte är en evighet och att livet efter studietiden faktiskt inte 
är så dumt, det heller. Men N0llan! Studietiden kommer att vara 
fantastisk och du kommer att få vänner som du kommer att kalla din 
”andra familj”. Därför skulle jag vilja ge dig följande råd: Plugga hårt 
och engagera dig i studentföreningen! Men glöm heller inte bort att 
njuta av din studietid, den varar inte för evigt! 

 



Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  
Jag anmälde mig aldrig till Affjurs damsittning under mitt första 
studieår. Jag har, i efterhand, förstått att detta var ett STORT 
misstag… Mina kära studiekamrater (som medverkade på denna 
sittning) pratar ibland fortfarande om den kvällen som tydligen var 
någonting som man inte skulle ha missat… 

Vad gör du helst när du inte jobbar?  
Njuter av att jag inte har och inte heller inom ett antal veckor kommer 
att ha tentaångest… ;-) 

Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du 
haft mest nytta av? 
Jag tycker att majoriteten av de kurser som jag har studerat inom 
ramen för programmet var intressanta och gav mig en god grund att 
stå på inför de uppgifter som jag ställs inför, i arbetslivet. Framför allt 
tycker jag dock att jag har lärt mig att på ett strukturerat sätt hantera 
och besvara olika frågeställningar, som jag ställs inför, i mitt dagliga 
arbete.  

Vad ska du göra när du svarat klart på alla dessa frågor? 
Ringa mina gamla studiekamrater för att bestämma var och hur vi ska 
fira nyår i år! 

3 snabba frågor:  

Kravall/(Mellanfest)/Sittning? 

KK/Kårallen? 

Ovve/Partyoutfit? 
  
 


