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Snabba frågor 

Sittning/kravall? - Kravall 

Kårallen/KK? - Kårallen 

Bästa matlådan när man är student? - Äggmackor var mitt val, men känns som att det finns 

betydligt bättre alternativ…. 

Bästa pluggstället i Linköping? - Vet inte om den här finns kvar, men förut (när pressbyrån 

låg i D-huset) fanns det en datorsal med fyra datorer precis bredvid. Var typ ingen som kände 

till den och därmed var den nästan alltid ledig. Var en hel del både mer och mindre briljanta 

tankar som utbyttes där.  

 

Varför valde du att studera affärsjuridik?  

Ärligt talat var det en riktigt lyckosam slump. Jag har alltid varit intresserad av rätt och fel, 

men min initiala plan var att bli militär. Tyvärr fick jag dock inte det, på grund av 

mjölkallergi. Plan B var att bli polis, men det gick inte heller för när 2012 när jag tog 

studenten var man tvungen att vara 20 för att kunna söka till polis (jag var bara 19). Som den 

östgöte jag är kollade jag om Liu hade något intressant och såg affärsjuridiska programmet. 

Får så här i efterhand säga att jag är väldigt glad över vilken väg det blev till slut.  

 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  

Ja, det kan man lugnt säga. Jag satt med i Jur6 13/14 som IT & Webb (Ljud och ljus). Året 

därefter satt jag med i AJF som IT & tryck. 2015 var jag säkerhetsansvarig för München 

Hoben och 2017 var jag med och hjälpte SOF-kommittén med sitt säkerhetsarbete.  

 

Redan innan Jur6 året var slut började jag jobba som vakt på HG, KK (eller nationernas hus 

som det hette på den tiden) och Kårallen. Året därefter gick jag ordningsvaktsutbildningen 

hos Polisen och ytterligare ett år därefter tog jag över som vaktchef på Kårallen. Än idag har 

jag inte släppt detta, utan tenderar att jobba som ordningsvakt på de flesta kravallerna 

fortfarande.   

  

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

under studietiden?  

Jag skulle inte säga att min arbetsgivare idag värderar det något särskilt, i och med att detta 

inte är mitt första jobb, men mina första arbetsgivare värderade de tidigare engagemangen 

högt när jag sökte jobb och det var något som vi pratade mycket om på mina första intervjuer.  

 

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

Jag åkte till Heidelberg, Tyskland, i cirka 6 månader. Det var en fantastisk upplevelse, där jag 

lärde mig mycket om mig själv och fick träffa många härliga människor. Vissa av dessa håller 

jag till och med kontakten med idag.  

 



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

arbetslivet?  

Roligast under studietiden var kursen om offentlig upphandling. Mest användbar är dock 

avtalsrätten, helt utan konkurrens. Avtalsrätten är så bred och kommer verkligen till nytta vad 

du än jobbar med. Jobbar man i en säljorganisation som jag gör, med en stor mängd 

kommersiella avtal, är lärdomarna från dessa två kurser svåra att slå.  

 

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

med?  

I korta drag jobbar jag kombinerat med sälj av konsulttjänster och som bolagsjurist. Som 

ensam jurist på företaget kommer det frågor från alla möjliga rättsområden, varför det är alltid 

något nytt jag behöver läsa in mig på. Majoriteten av min tid spenderar jag dock med 

kommersiella avtal, GDPR samt att jag därtill driver företagets arbete med alla offentliga 

upphandlingar vi deltar i.  

 

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

Jag valde redan under studierna att inrikta mig på offentlig upphandling och har därefter varit 

både upphandlare och strategisk inköpare, innan jag bytte till den mörka sidan (a.k.a. sälj). 

Det absolut bästa med mitt jobb är att jag får verka i gränslandet mellan affärer och juridik. 

Det händer alltid något; alltid någon ny förhandling med en potentiell kund, någon 

upphandling som publiceras eller något avtal som ska skrivas. Jag är hela tiden ett med 

verksamheten, istället för att hamna på sidlinjen.  

 

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

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?   

Naturligtvis finns det flera fördelar med programmet och den första som sticker ut enligt mig 

är blandningen mellan kunskap i ekonomi och juridik, vilket är otroligt värdefullt när man 

jobbar nära verksamheten och affären.  

 

Den andra fördelen skulle jag säga är problemlösning. Under åren vi studerar lär vi oss att 

analysera, hantera och bemöta problem på ett väldigt effektivt och processuellt sätt, vilket kan 

appliceras högst framgångsrikt på situationer i arbetslivet, oavsett om de har rättslig karaktär 

eller inte.  

 

Vad saknar du mest med studietiden?  

Att träffa en sådan bredd av folk och en större flexibilitet i sin vardag. Det var betydligt lättare 

att göra saker på dagtid när man studerade, än nu. Sen kan jag sakna att verkligen få diskutera 

och argumentera om rättsliga problem, något som inte alls händer på samma sätt i arbetslivet.  

 

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

Inte råkat somna på föreläsningar. Eller kanske snarare inte blivit påkommen av lärarna med 

att somna på föreläsningar… 

 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

Våga träffa folk utanför programmet! Du kommer spendera massvis med tid med dina 

klasskamrater, så våga att sätta dig i sammanhang där du träffar andra. Det var inte ens något 

jag reflekterade över när jag pluggade, men jag är idag väldigt glad över det kontaktnät jag, 

omedvetet ska jag säga, byggde upp under studietiden. Du vet inte om den där ekonomen blir 

CFO på ett företag som du verkligen vill bli bolagsjurist hos eller om ingenjören startar eget 

företag och behöver hjälp.  


