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4 snabba frågor 

Sittning/kravall? Kravall

Kårallen/KK? Kårallen

Bästa matlådan när man är 
student? Lasagne, helt klart!

Bästa pluggstället i Linköping? 
HumSam, biblioteket på Linköpings 
universitetet. 



Varför valde du att studera affärsjuridik?  
Det var främst kombinationen av juridik och ekonomi som jag fastnade för. Dessutom 
kändes det som en bred utbildning med många möjligheter karriärmässigt efter examen. 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  
Ja, jag var både föreningsaktiv och extrajobbade under studietiden. Jag var med i 
styrelsen för ELSA som ansvarig för posten STEP. Sedan arbetade jag i princip extra 
under hela studietiden som receptionist på hotell och i slutet av studierna arbetade jag som 
handläggare på Skatteverket. 

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet under 
studietiden?  
Jag upplever att det uppskattas av min arbetsgivare att jag har varit föreningsaktiv samt 
arbetat under studietiden, det är ett bra sätt att visa att man är driven och ansvarstagande. 
Det är dock inget som jag tror är avgörande när man söker jobb. 

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd? 
Ja, jag var på utbytestermin i Singapore. Min rekommendation är absolut att åka på utbyte 
om man får möjligheten, det var verkligen en upplevelse och jag är väldigt nöjd att jag 
åkte iväg. Det är ett perfekt sätt att få ett avbrott i vardagen samtidigt som man 
fortfarande studerar, dessutom får man uppleva en annan kultur, träffa nya människor 
samt skaffa sig nya erfarenheter!



Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i arbetslivet?  
Den kurs som har varit mest användbar för mig i arbetslivet hittills är skatterätten, men 
även avtalsrätten har varit användbar. Jag tycker att kurserna under masterutbildningen var 
roligast, då kunde jag själv styra inom vilka områden jag önskade att fördjupa min kunskap.

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du med?  
 Min nuvarande yrkesroll är jurist och jag arbetar idag på Ludvig & Co med frågor inom ekonomisk 
familjerätt. Företaget befinner sig i en utvecklingsfas där vi använder oss av både digitala verktyg 
och fysiska möten för att förenkla och tillgängliggöra juridiken för alla. Jag arbetar främst med 
privatkunder och i mina arbetsuppgifter ingår en hel del avtalsskrivning.  

Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det?
Det bästa med mitt yrke är att jag dagligen får möta människor och hjälpa dem med deras 
juridiska frågor i olika skeden i livet, detta är också anledningen till att jag valde att arbeta 
med ekonomisk familjerätt. Jag får ensam ansvara över mina kunder under hela processen 
vilket är väldigt lärorikt och givande, men också en stor utmaning många gånger. Slutligen 
är det ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik och där jag har möjlighet att styra 
över min egen tid.

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det några 
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?  
Det bästa skulle jag säga är kombinationen mellan ekonomi och juridik. För min del har det 
varit uppskattat av både arbetsgivare och kollegor att jag har kunskap inom båda delarna. 
Dessutom har vi arbetat på ett bra sätt under utbildningen vilket ger en bra bredd inför 
arbetslivet.



Vad saknar du mest med studietiden? 
Friheten som man har som student, att man kan lägga upp sin dag egentligen precis hur 
man vill och all tid man hade för att umgås med vänner!

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara? 
Jag skulle nog ha njutit mer av studentlivet och stressat lite mindre. Men i övrigt är jag 
väldigt nöjd med min studietid. 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet? 
Min rekommendation är att söka praktikplats på en arbetsplats där man kan tänka sig att 
arbeta efter examen, det är ett väldigt bra sätt att knyta kontakter och få in en fot på 
arbetsplatsen. Mitt främsta tips hänger dock ihop med mitt svar på ovanstående fråga - 
kom ihåg att ha kul och njut av studentlivet!


