
Månadens alumn 
Februari 2021  

  Julia Wykman, 29 år  

  Examensår: 2017

  Utbildning/inriktning: Affärsjuridik med 
Europainriktning- Franska 

  Nuvarande arbete: GDPR & Information 
Manager på Saab AB 

4 snabba frågor 

Sittning/kravall? Kravall

Kårallen/KK? Kårallen

Bästa matlådan när man är 
student? Sallad, enkelt att göra 
och slipper värma maten 

Bästa pluggstället i Linköping? 
Linköpings universitetet 



Varför valde du att studera affärsjuridik? Juridik är ett intressant ämne och det kändes som en 
bra och bred utbildning där det fanns många möjligheter karriärmässigt. Dessutom drogs jag till 
utbildningen eftersom den erbjöd studier till viss del på franska. 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb? Jag var aktiv i föreningar 
samt extrajobbade under min studietid. De föreningar jag var aktiv i är ELSA som Academic 
Activities sedan deltog som fadder under nollningen. Mitt extrajobb var på ICA Maxi Linköping. 

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet under 
studietiden? Min upplevelse är att arbetsgivaren har uppskattat och sett ett driv i att jag har jobbat 
och varit delaktig i föreningslivet bredvid mina studier. 

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd? Mitt utlandsår var 
i Toulouse i Frankrike. Det var en rolig studentstad som jag var väldigt nöjd med. Jag kan verkligen 
rekommendera att åka ett år då jag tycker att 6 månader är lite kort för att lära sig ett språk 
ordentligt. 

Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i arbetslivet? 
Det fanns många roliga kurser och även många som jag haft nytta av i arbetslivet. Dock tror jag den 
roligaste var immaterialrätten och den mest användbara har nog varit uppsatskursen i och med att 
jag skrev den med hjälp av Saab, men annars skulle jag nog säga att avtalsrätten har varit väldigt 
användbar.



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

Min roll heter GDPR & Information Management på Saab på affärsområdet Support and 
Services. Rollen är alltså delad och jag lägger ungefär 50% på GDPR respektive på 
Information Management.

GDPR är en lag som beskriver hur personuppgifter får hanteras inom bolag och 
föreningar. Saab har ett antal olika affärsområden där jag arbetar som GDPR-ansvarig för 
affärsområdet Support and Services. Det innebär att jag tillsammans med de andra 
affärsområdena arbetar för att vi ska följa GDPR-lagstiftningen på Saab. Därtill innebär 
det att jag ger rådgivning och stöttning till verksamheten inom mitt affärsområden.

Information Management innebär att vi ser över hur information bör hanteras på Saab 
t.ex. kopplat till olika regelverk som finns. Det juridiska områdena kopplat till den rollen 
är t.ex. exportkontrollerad information, ISO 27001 och lagar om arkivering av 
information. Däremot ingår det inte i rollen att strikt kunna dessa typer av lagar, även om 
jag måste förstå innebörden av dem för att vi ska kunna arbeta på att bra sätt och utföra 
arbetsuppgifterna korrekt. I min roll som information manager jobbar jag med de andra 
affärsområdena på Saab för att vi gemensamt ska ha liknande arbetssätt gällande 
informationen vi hanterar. Utöver det jobbar jag också med verksamheten på mitt 
affärsområde för att ge förståelse för hur vi bör jobba med information på Saab samt för 
att verksamheten ska ge sin input för hur de skulle vilja jobba eller komma med tips och 
trix på hur vi skulle kunna effektivisera hur vi jobbar idag.

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

Det bästa med mitt yrke är att jag få jobba med både IT och juridik. De första åren efter 
min examen arbetade jag mest med IT så kombinationen av IT och juridik är perfekt för 
mig.



Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det några 
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?

Det bästa med affärsjuridiska programmet är att utbildningen ger en bra bredd för att 
kunna jobba med det mesta. Något man också upptäcker i arbetslivet är att juridiken finns 
överallt därför är en examen i affärsjuridik enligt min mening väldigt fördelaktig.

Vad saknar du mest med studietiden?

Tiden att hinna umgås med vänner och skapa nya kontakter samt alla roliga evenemang 
som fanns.

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

Jag är väldigt nöjd med min studietid och känner nog inte att det finns något jag skulle 
vilja förändra.

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?

Försök gärna intressera er för en kombination av juridik och ett annat ämne för enligt min 
uppfattning uppskattar arbetsgivare det, men det viktigaste är väl ändå att njuta av 
studentlivet ordentligt genom att skapa nya relationer, delta på evenemang och plugga 
lagom.


