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Hej på er alla 

härliga alumner!

Mitt namn är Elin Karlsson och jag 
har varit ordförande för alumniutskottet 
under verksamhetsåret 17/18. 

När jag tog mig an rollen som styrelseledamot i den Af-
färsjuridiska föreningen som ordförande för alumniutskot-
tet, hade jag egentligen ingen aning om vad rollen skulle 
innebära. Året har flugit förbi i ett rasande tempo, men det 
har varit ett fantastiskt roligt och lärorikt år! Att få träffa 
och prata med flera av er alumner har varit oerhört inspi-
rerande, och jag vet att studenterna som deltar i alumni-
projekten tycker att kontakten med er alumner är extremt 
värdefull. 

Jag vill tacka alla er alumner som har deltagit i våra pro-
jekt! Det är tack vare ert engagemang som alumniverk-
samheten finns. Ni är otroligt motiverande och inspirerar 
verkligen studenterna till vad vår utbildning kan leda till. 

Jag vill även tacka mitt fantastiska utskott Julia, Matilda 
och Olivia som varit vid min sida genom hela året. Det har 
varit en ära att få planera och verkställa diverse projekt och 
events med er.

Till sist vill jag tacka Amelia, redaktören för Bihanget, som 
har varit till stor hjälp vid genomförandet av denna webb-
tidning. Det är tredje året i rad som alumniupplagan av 
Bihanget publiceras, och syftet med tidningen är att stärka 
gemenskapen mellan alumnerna, studenterna och program-
met. Jag önskar er en trevlig läsning! 

Julia Roos åk 3, 
Elin Karlsson åk 3, 

Matilda Sjöblom åk 2, 
Oliva Andersson åk 1. 

ALUMNI-
UTSKOTTET 

2017/2018

EN HÄLSNING 
FRÅN ALUMNI-

ORDFÖRANDEN
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om vanligt startar alltid 
affjur året med N0lle-P. 
En superrolig tid man ald-

rig glömmer. Det som är så fan-
tastiskt med N0lle-P är ju just att 
man under loppet av två veckor 
har hittat vänner för livet. Det här 
året fick jag uppleva N0lle-p från 
andra sidan, nämligen som huvud-
fadder. Jur6 gjorde ett kanonbra 
jobb och det var en ära att till-
sammans med dem och alla fadd-
rar ta emot n0llan. Trots många 
sena kvällar och tidiga mornar 
hade jag nog precis lika kul som 
n0llan hade (vill tro det i alla fall).

1.
N0LLE-P

N0LLAN OCH FADDRAR DANSAR 
N0LLEDANSEN.

En snabbspolning av
året som gått

Under året har det hänt en hel del för såväl studenter på affärsjuridiska program-
met som alumner. Här kommer en tillbakablick av alla roligheter som ägt rum! 

Ett utdrag av events från verksamhetsåret 17/18

SJUR6 LEDER VÄGEN UNDER 
N0LLEKAMPEN.

Text: Matilda SjöblomFoto: Jur6



Årsrevy

2.
LAGENS ÄNGLAR - 
SENSATION WHITE

Kort efter N0lle-P var det äntligen dags för 

Kvällen började temaenligt med en hej-
dundrade sittning i Baljan! Efter sittningen 
rockade ett vit klätt affjur Kårallen som 
aldrig förr!

Lagens änglar - Sensation White! 

PROGRAMSITTNING ÄR ALLTID KUL!

Text: Matilda Sjöblom
Foto: Jur6



ördagen den 14:e oktober samlades drygt 350 
anhöriga, lärare, styrelsemedlemmar med 
flera för att delta i affärsjuristernas diplo-
meringscermoni. Stämningen var högtidlig. 

Klädkoden var mörk kostym och den blåa mattan 
hade rullats ut. Doktorerna bar traditionsenlig sina 
doktorshattar och den kvinnliga delen av Affärsjuri-
diska föreningens styrelse bar gulblå ordensband. 

Konferencier för dagen var programansvarig Johan-
nes Lerm, som inledde med ett välkomsttal åt de 
Affärsjuridiska programmens vägnar. Nästa talare 
var Affärsjuridiska föreningens ordförande Made-
lene Andersson. Hon påminde de nyutexaminerade 
affärsjuristerna om guldglimtar från studentlivet 
samt deklarerade att hon var helt övertygad om att de 
gick en ljus framtid till mötes. Dagens hederstalare 
var Linköpings vice borgmästare Niklas Nåbo, som 
höll ett tal med diverse juristreferenser som ledde till 
många skratt. Även nyexaminerade Sophie Nyberg, 
som är före detta ekonomiansvarig i Affärsjuridiska 
föreningens styrelse, höll ett roligt och inspirerande 
tal. Sist men inte minst höll professor Harald Ullman 
traditionsenligt ett hyllningstal. 

Alla diplomanderna fick komma upp på scenen för 
att från Johannes Lerm, Nicklas Nåbo samt professor 
emerita Ingrid Arnesdotter mottaga sina masterdi-
plom. Överlämningarna avslutades med en högtidlig 
trumpetfanfar. 

För underhållning stod med sång Hanna Medelius 
och gitarr Emil Glenngård, båda affärsjuriststudenter. 
De framförde mycket fina tolkningar av Green Days 
”Time of Your Life” samt Tommy Körbergs ”Stad i 
ljus”. 

På kvällen var det dags för middag och dans på hotell 
Ekoxen i stan. Kvällens toastmasters var Affärsjuri-
diska föreningens ordförande, Madelene Andersson, 
samt sekreterare, Jennifer Lundin. De bar guldiga hat-
tar och skämtade friskt om lärarna som var på plats. 
Kvällens talare var universitetslektor Maria Boyce, 
som påpekade vikten av att njuta av livet. För den 
mycket uppskattade underhållningen stod Linköpings 
studentsångare, vilka sjöng allt från den klassiska 
”Studentsången” till stämmorna från Ronja Rövardot-
ter-filmen. 

Till förrätt avnjöts koriandergravad röding med 
avocadocrème och syrad rödkål. Till huvudrätt bjöds 
det på helgrillad tenderstrip, potatisfondand, vispad 
crème fraiche med svartpeppar samt picklade rotsa-
ker. En klassisk crème brûlée samt kaffe avslutade 
middagen. 

Efter middagen röjdes alla bord  bort för att göra plats 
för ett sprakande dansgolv. 80-talsklassiker varvades 
med moderna hits. Diplomander, styrelsen, diplome-
ringsutskottet, lärare, ja alla slog klackarna i taket 
och bidrog till en fantastisk kväll. Det var en otroligt 
trevlig diplomering, ett stort tack till alla inblandade! 

Text:Jennifer Lundin

3.
DIPLOMERINGEN

Foto: Amelia Botshinda

L



AW i Stockholm 

Det första eventet vi i alumniutskottet genomförde var en härlig AW i Stockholm på Scandic 
Continental. Uppslutningen till detta event var stor och det verkade vara ett väldigt uppskattat 
event. Vi i utskottet tyckte att denna kväll blev väldigt lyckad, vi fick träffa många alumner med 
olika jobb, mycket lärorikt. Roligt var också att alumnerna verkade uppskatta eventet mycket 
eftersom det är ett bra tillfälle att träffa gamla studiekompisar man inte träffar så ofta. Vi vill 
tacka alla alumner som deltog och hoppas ni tyckte att det var lika givande som vi tyckte! 

4.
AW I STOCKHOLM 
& MINGELKVÄLL 
PÅ KK

Mingelkväll på KK

I slutet på januari var det dags för en favorit i repris, alumniutskottet bjöd tillsam-
mans med Elsa Linköping in till Mingelkväll på KK. Inbjudna alumner berätta-
de hur deras resa som affärsjurister sett ut och det blev en riktigt lyckad kväll med täv-
lingar, mat och dryck. Ett stort tack till alla alumner som var på plats och inspirerade 
studenterna på de affärsjuridska programmen, kvällen var mycket uppskattad av studenterna! 

Foto: Livia Krecker

Text: Matilda Sjöblom



februari var det äntligen dag för Juroday! 
Affjurs alldeles egna mässa fortsätter att 
växa för varje år och i vanlig ordning blev 

det en dag med ett Colosseum fullt av företag, för-
eningar, besökare och härliga kontaktsamtal. I år 
startades uppladdningen till Juroday igång med 
en lunchföreläsning av Catrine Engström från EU 
Careers, som informerade om karriärmöjligheter-
na inom EU för studenter intresserade av att job-
ba utomlands. Följt av detta besöktes campus av 
programmets alumn Edward de Geer, som höll en 
lunchföreläsning om juridiken inom musikbran-
schen och om sitt jobb på Sony Music. Två otroligt 
intressanta inspirationsföreläsningar, som gjorde att 
peppen inför Juroday ökade enormt! 

Efter denna uppladdning var det äntligen dags för 
den stora dagen. Som sagt fortsätter Juroday att 
bli större för varje år. Årets mässa inkluderade 
sex stycken nya utställare och det är roligt att se 
att företagens intresse av oss affärsjurister ständigt 
växer. Många företag återkommer varje år, vilket 
såklart är superkul, och lite extra plats på mässan 
i år tog Ernst & Young, Grant Thornton, Intertrust, 
Lantmäteriet, Skatteverket och Unionen. Precis 
som föregående år, kunde vi också stolt presentera 
mässan tillsammans med vår huvudsamarbetspart-
ner PwC, ett samarbete vi givetvis är väldigt glada 
och tacksamma över. 

PwC var dessutom ett av fyra företag som vi stu-
denter fick chansen att träffa under ett kontaktsam-
tal, där man fick ett ypperligt tillfälle att få person-
lig kontakt med företagen och få visa vad man har 
att erbjuda. Ett samtal som kan leda till en framtida 
praktikplats eller ett jobb. Kul tycker vi! Men förut-
om företagen som var utställare, var även några av 
campus egna föreningar på plats för att få chansen 
att mingla med alla studenter. Vi tycker att det är 
väldigt roligt att dessa också vill vara med som ut-
ställare under dagen. Förutom AJF själva, tackar vi 
därför ELSA, Juristgruppen, Linköpingsjuristerna 
och StuFF så mycket för dagen! 

Nu laddar vi 
upp inför nästa 
år. 

Vi ses på 
Juroday 2019! 

I

Text: Ida Mattsson

5.
MINGEL UNDER JURODAY-BANKETTEN

Foto: Jurodaygruppen



portgalan 2018 gick av stapeln lördagen den 
25 mars, då Kårhuset Kollektivet slog upp 
dörrarna för Jur6:s storslagna fest. I sann la-

ganda anordnade även Evenemangsutskottet en tra-
ditionsenlig turnering under dagen som den perfekt 
uppladdning inför kvällens festligheter. Det var såle-
des en fullspäckad dag i sportens tema som sträckte 
sig ända från morgonen till kvällen!

Evenemangsutskottet anordnade detta år inget min-
dre än en nostalgisk “Catch the flag-turnering” i 
Vasahallen i Linköping, som tog tillbaka många av 
oss till minnena av favoritaktiviteten på idrotts-
lektionerna i grundskolan. Turneringen bestod av 
flertalet lag om 5-6 personer som inte bara tävlade 
om den ärofyllda titeln som årets mästare av Sport-
galan-turneringen, utan även om finfina priser 
utlovade av Evenemangsutskottet. 

Dagen fortsatte med en sittning på Kårhuset Kollek-
tivet, vart vi även fick möjligheten att ta med oss en 
besökare utanför programmet och visa hur en typisk 
AffJur-sittning går till. Tillsammans samlades över 
100 taggade personer i stora salen på KK i härligt 
sportiga utstyrslar! Sittningen kickade igång med ett 
svettigt uppvärmningsnummer genomfört av kväl-
lens domare (toastmasters), innan det var dags för 

trerättersmiddag. Under kvällen hade även samtli-
ga bord blivit tilldelade ett eget uppdrag som någon 
gång under kvällen skulle utföras, med ledning av 
bordets utsedda lagkapten, för att skapa ännu mer 
underhållning, laganda och kämpaglöd under kväll-
en. Dessutom presenterades under sittningen även 
”Årets aktiva” som röstats fram av AJF:s styrelse. 

Efter sittningen var det äntligen dags att få leva ut 
sina sportdrömmar sittningens eftersläpp, Sportga-
lan 2018, som anordnades av Jur6. Där fick sittning-
ens gäster och andra sportklädda studenter möjlighet 
att inta dansgolvet och visa sina bästa moves innan 
kvällen avslutades på topp! Ett stort tack till Evene-
mangsutskottet och till Jur6 som gjorde denna dag  
och kväll otroligt rolig!

6.
SPORT-
GALAN

ÅRETS AKTIVA 2018: 
CORNELIA NUAMU

Ålder: 23 år
Årskurs: 2
Engagemang: 
Utskottsmedlem i juroday-
gruppen och projekt-
gruppen för diplomeringen 
samt huvudfadder.

S

Text: Amelia Botshinda

SPORTGALAN-TURNERINGENS FINALISTER! 
DALAMÅSARNA VS SNELA HESTARNA.

Foto: Evenemangsutskottet

Foto: Privat



isdagen den 17:e april begav vi oss, ett 
stort gäng om 50 personer, mot Belgiens 
huvudstad Bryssel för årets upplaga av 

Europaresan! En resa som vi i Evenemangsutskot-
tet har planerat och sett fram emot länge och vilken 
fantastiskt trevlig resa det blev. Bryssel bjöd på 25 
grader och strålande sol redan vid ankomst och väd-
ret blev bara bättre och bättre under vistelsens gång. 

Under de tre intensiva dagarna som vi befann oss i 
Bryssel hann vi med en hel del, däribland tre givande 
studiebesök. Vi besökte bland annat advokatbyrån 
Van Bael & Bellis, som tidigare anställt en alumn 
från de Affärsjuridiska programmen. Besöket var 
mycket givande och intressant, då det gav en inblick 
i de internationella möjligheterna för oss Aff-Jur-

studenter att kunna 
arbete utomlands ef-
ter programmet. Där 
efter begav vi oss mot 
Europaparlamentet 
för en rundtur och en 
intressant föreläsning 
om dess funktion och 
verksamhet. Vårt sis-
ta studiebesök var på 
Mannheimer Swart-
ling som bjöd på en 
utsökt lunch och en 
mycket trevlig före-
läsning. 

Utöver studiebesöken blev det en och annan trev-
lig middag i solen på någon av Bryssels alla uteser-
veringar, några belgiska våfflor, lite strosande på 
stan och en del shopping. Resan avslutades med en 
dundertrevlig sittning på restaurangen Chez Leon. 

Vi i evenemangsutskottet vill tacka alla inblandade för 
den trevliga resan, vilket roligt gäng vi blev! Nu bör-
jar planeringen för nästa års resa, ni hänger väl med? 

7.
EUROPA-
RESAN

TRUPPEN STÅR SAMLAD FRAMFÖR EUROPA-
PARLAMENTET STRAX INNAN VÅRT STUDIEBESÖK.

T

Text: Agnes Andersson

PÅ PROMENAD GENOM EN BLOMMANDE 
PARK I NÄRHETEN AV EUROPAPARLAMENTET.

Foto: Amelia Botshinda



En hälsning från

Kolstad Berggård 6 maj 2018

HEJ!

Hur har du det? Jag tänker ganska ofta 
på er alumner och hoppas att studietiden 
innebar att ni blev väl rustade, inte bara 
för yrkeslivet utan också för livet som pri-
vatperson och samhällsmedlem. Något har 
jag kunnat följa er. Det är alltid lika intres-
sant att få byta några ord med er; när ni 
deltar i Juro-day, i Framtidsdagen på Vårds-
näs eller när vi råkar träffas på konferenser 
eller tågresor! Via familjenotiser i de två 
dagstidningar som jag läser, vet jag något 
om den glädje och den sorg som kommit 
er till del. 

Skulle du tycka att det vore roligt att för 
en dag återvända till ditt Alma Mater, d.v.s. 
LiU? Under ht 2019 firar affärsjuridiska 
programmen 25-årsjubileum och vi har 
precis påbörjat planeringen av en vad vi 
hoppas bli en hel veckas jubileums-aktivi-
teter. Vi vill vända oss till såväl er alumner 
som nuvarande studenter, till arbetsgiva-
re och företrädare för juristvärlden – både 
dess praktiker och dess forskare. 

ARNESDOTTER

Vad skulle just du vilja få uppleva vid ett 
återbesök? Skicka mig ett mail och berät-
ta!

Nu och alltid, er

Ingrid A



I år gjorde vi en repris på tidigare års satsning ”Skugga en alumn”. Projektet går ut på 
att en student får möjligheten att skugga en alumn under en arbetsdag. Vi bestämde oss 
för att följa upp några av skuggningarna för att se hur det gick. Belma Mujezinović, års-
kurs 1, fick äran att skugga Alexandra Holmström och hennes kollega som båda jobbar 

på Spar Tjänster i Linköping AB. Se intervjun om besöket på nästa sida!

Nedan följer även tre snabba intervjuer med tre ytterligare personer som varit 
delaktiga i Skugga en alumn-projektet. 

Alumniutskottet skuggar en skuggning

Ylva Thunberg, årskur 3 
Roll i skugga en alumn: Skuggade Fredrik Stolt. 

Berätta om din skuggningsdag. Jag besökte Fredrik två gånger. Första gången fick 
jag sitta med på tre olika möten med klienter. Klienterna behövde bland annat hjälp 
med att upprätta samboavtal, testamente, framtidsfullmakter m.m. Jag fick efter denna 
dag i uppgift att upprätta flera av dessa handlingar. Sedan sågs vi några veckor senare 
och gick i igenom det jag hade gjort. Utöver detta följde jag med alla som jobbade på 
kontoret och åt lunch vid båda tillfällena. Vad var roligast? Jag tyckte det roligaste 
var att jag fick sitta med på möten och jag tyckte också det var kul att jag fick upprätta 
egna handlingar och att få feedback på dem, väldigt lärorikt! Var skuggningen som 

du hade förväntat dig? Skuggningen var över min förväntan. Jag trodde inte från 
början att jag skulle få vara med på flera olika möten och att jag även fick vara lite 
delaktig genom att testa att upprätta egna handlingar.

Alexander Larsson 
Roll i skugga en alumn: Blev skuggad av Hanne Mellbye

Vad jobbar du med? Min titel är ”Marine Insurance Manager” och jag jobbar – i korta orda-

lag – med att skydda balans- och resultaträkning för Stena AB koncernen med dotterbolag.

Vad är det bästa med ditt jobb? Jag trivs särskilt väl med den internationella miljön: jag reser 

en hel del och gillar förhandling; i jobbet har jag möjlighet att förhandla i alla möjliga jurisdi-

ktioner i alla världsdelar. Det är roligt att se hur praktisk juridik tillämpas och jämföra er-

farenheter från t.ex. Afrika med USA. Vad känner du är det viktigaste du kan bidra med till 

studenten? Förhoppningsvis kan jag bidra med att avdramatisera arbetslivet och ge studenten 

lite framtidshopp inför hur en arbetsdag ser ut. I bästa fall kan jag också bidra med t.ex. upp-

satsämnen eller mitt kontaktnät. Skulle du rekommendera andra alumner att bli skuggade? 

Helt klart – det skapar ett oerhört mervärde och är en stor fördel när man behöver få sakfrågor 

utredda i t.ex. form av en uppsats. Det är dessutom nyttigt att få fundera på om man verkligen 

gör det man drömde om när man var i samma läge som studenten – en glad påminnelse om 

studietiden. 

Kristina Wagman 
Roll i skugga en alumn: Blev skuggad av Erik Olsson Lidman

Vad jobbar du med?  Jag är ansvarig för export och import av farligt avfall på Stena Recycling 

AB. Jag arbetar även som säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och sjö. Vad 
är det bästa med ditt jobb? Det bästa med mitt jobb är att det är mycket varierande arbets-

uppgifter. Jag sitter med allt från tillståndsansökningar, till transportbokning, myndighets-

kontakter, resor, kundmöten mm. Det blir aldrig tråkigt. Det är också kul att ofta få utmanan-

de problem att hitta en lösning på.Vad känner du är det viktigaste du kan bidra med till 
studenten? Erfarenheter av hur arbetslivet ser ut och vad man kan göra efter utbildningen. 

Skulle du rekommendera andra alumner att bli skuggade? Definitivt. Det var jätteroligt.

Foton: Privata



agen började med att Belma fick sätta sig 
med de två alumnerna i ett konferensrum 
där de började berätta lite om sig själva 
med hjälp av en powerpoint. ”Det jag lade 

märke till var att båda alumnerna hade börjat sin 
karriär lika med samma utbildning och sedan valt 
olika vägar, men sedan igen hamnat på samma ar-
betsplats. Alexandra var mycket engagerad i olika 
föreningar medan den andre alumnen passade på att 
testa lite olika jobb efter utbildningen innan han bör-
jade arbeta på det nuvarande jobbet” berättar Belma. 
Efter det fick hon berätta lite om sig själv och hennes 
intressen. Mötet i konferensrummet avslutades med 
att Belma fick ställa lite frågor om deras arbete.

När Alexandra började läsa på det Affärsjuridiska 
programmet gick hon fransk inriktning, men hon 
gick senare över till ekonomi. Hennes kollega läste 
ekonomisk inriktning. Alexandra jobbar som verk-
samhetsstöd - Intern styrning och kontroll, vilket i 
stort innebär att hon jobbar med deras bankers re-
gelefterlevnad fast utan kontrollfunktionen utan kan 
gå in och stötta betydligt mer på detaljnivå. Hennes 
kollega jobbar som Compliance på tre små sparban-
ker utanför Linköping. Som Compliance stödjer/
kontrollerar han bankernas regelefterlevnad i en 
mängd regelverk. Störst fokus ligger på rådgivning 
kring sparande och bankens arbete mot penningtvätt.
 
”Jag skulle säga att det roligaste med dagen var att 
bara få prata och få inspiration från personer som 
gått exakt samma utbildning som jag gör och som 
nu jobbar på ett ställe där många av oss studenter 
kanske kan hamna på” berättar Belma.

Vi frågade alumnerna vad det bästa med deras 
jobb var. Alexandra svarade att dagarna kan se så 
totalt olika ut! Ena dagen sitter man och räknar på 
snitträntor och andra dagen så är det fullt fokus på 
implementering av något nytt EU-direktiv. Hennes 
kollega berättade att det var variationen mellan tre 
olika banker med olika människor. Blandningen av 
lokala sparbanker och internationella regelverk är 
också spännande och utmanande. 

Varför valde de att medverka i ”Skugga en alumn”? 
Alexandra sa att det var möjligheten att kunna ge 
tillbaka till programmet och att det alltid är kul att 
kunna svara på frågor från någon som står precis i 
början av sitt kommande yrkesliv.

”Jag kommer själv ihåg att när jag var student så 
uppskattade jag alla föreläsningar/träffar/aktiviteter 
där man fick en kontakt med arbetslivet och livet ef-
ter studierna. Därför tänkte jag bidra och ge tillbaka 
lite, i det lilla” berättade hennes kollega. 

Belma berättade att hon valde att medverka i ”skug-
ga en alumn” då det är svårt att få en bild av hur 
våra framtida jobb kan se ut, och därför är det en 
bra möjlighet att kunna få en klarare inblick i vilka 
arbetsplatser vi kan jobba på i framtiden. 

”Jag uppskattade projektet och skulle definitivt re-
kommendera andra studenter att söka till ”skugga 
en alumn” eftersom ju mer inblick du får på hur en 
affärsjurist jobbar, desto mer kan du få reda på om 
affärsjuridik är din grej och vilket område som in-
tresserar dig mest”  säger Belma slutligen. 

D

Text: Olivia Andersson



Många studenter är intresserade av att veta vilka arbetsmöjligheter som finns efter en avslutad 
examen vid de affärsjuridiska programmen. För att ge studenterna en klarare bild av detta inför-

des i december 2016 ett projekt, månandens alumn. En gång i månaden presenteras en alumn 
från de affärsjuridiska programmen, intervjuerna innehåller bland annat vad denna arbetar med, 

hur en vanlig arbetsdag ser ut och tips till studenterna under studierna. 

De alumner som har presenterats arbetar med allt från upphandlingskonsult till EU-tjänsteman 
på Europeiska Revisionsrätten. Månadens alumn publiceras månadsvis på AJF:s hemsida. 

Projektet har varit uppskattat av studenterna och kommer förhoppningsvis att fortsätta ge en
inblick i hur arbetslivet kan se ut och vilka möjligheter som finns efter avslutade studier.

 
Intervjuerna kan du läsa här: http://www.ajf.nu/manadens-alumn 

Månadens alumn

Text: Julia Roos
Foton: Privata
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Årskurs? 2

Hur skulle dina kompisar förklara dig? 

Glad, utåtriktad och fylld med massa energi 
som alltid har något på agendan.

Vad gör du i Linkan när du inte pluggar?

Tränar en del, jobbar extra på Coop och själv-
klart blir det en del fest med alla fantastiska 
människor här!!

Vad är dina förväntningar för det kom-
mande verksamhetsåret? 

Jag förväntar mig ett sjukt roligt och lärorikt 
år och min förhoppning är att jag kan engage-
ra flera alumner att vilja delta i våra event så 
att studenterna på vårt program får en så bred 
och verklighetstrogen bild av hur karriären 
kan se ut.  

Varför tycker du att det är viktigt med en 
alumniverksamhet? 

Inspirationen! Att en alumn kan inspirera en 
student till ett framtida jobb, en kurs eller 
bara lite enkla tentatips, för det kan betyda så 
mycket för studenten.

MATILDA SJÖBLOM

Hur kontaktar man dig om man som 
alumn vill medverka i något event? 

Via mejl alumn@ajf.nu. Hoppas att jag får 
träffa många av er under det kommande 
året!



Håll dig uppdaterad!
I år har vi fokuserat på att utveckla våra sociala forum så att 
studenter enklare ska kunna få kontakt med alumnerna. Gå 

gärna med i Linkedin- och Facebookgruppen för de 
Affärsjuridiska programmens alumner: 

https://www.linkedin.com/groups/8214245 

https://www.facebook.com/groups/1033150080162898/ 

Om du som alumn vill vara med och berätta vad din 
utbildning ledde till kan du höra av dig till alumn@ajf.nu

Alumninätverket är en mötesplats för alla före detta studen-
ter vid LiU. Få de senaste nyheterna och möt andra alumner 
vid våra träffar. Prata gamla minnen och hitta nya karriärmöj-
ligheter. Vi håller dig uppdaterad - socialt och professionellt. 

Har du råd att inte vara med? 
https://alumni.liu.se/MyAlumniPage/se/RequestLink


