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Snabba frågor 

Sittning/kravall? Sittningar, som oftast var så roliga att jag  

inte orkade mig ut till kravallen  

Kårallen/KK? Kårallen 

Bästa matlådan när man är student? Champinjonpasta med 

tryffelolja<3 

Bästa pluggstället i Linköping? A-huset 

 

Varför valde du att studera affärsjuridik? 

Jag fick upp ögonen för utbildningen redan under gymnasiet på en mässa. Från att jag var 

ganska liten har jag varit intresserad av det tyska språket och juridik, så när jag fick höra om 

programmet kändes det som skräddarsytt för mig. Sedan blev jag ännu mer övertygad när en 

gymnasiekompis började plugga på programmet ett år innan mig och trivdes väldigt bra med 

både utbildningen och staden. 

 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  

Ja, jag var med i Jur6 och arbetade extra på SEB under masterutbildningen. 

 

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

under studietiden?  

Min arbetsgivare har inte sagt något speciellt om att jag var föreningsaktiv under min 

studietid. Däremot tror jag att min chef uppskattade kombinationen av att jag hade ett 

extrajobb, var föreningsaktiv och hade mina tre hästar i Linköping som visade på att jag klarar 

av att ha många bollar i luften. 

 

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

Ja, jag var i Frankfurt på utbytestermin och det var toppen! Jag gillar verkligen Tyskland och 

det var kul att få bo i en annan stad, men det var också utmanade på ett annat sätt än studierna 

i Sverige. Jag har nog aldrig varit så nervös som när jag hade muntlig tenta på tyska i tysk 

bolagsrätt… 

 

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

arbetslivet?  

Kursen som var både roligast och mest användbar är bank- och finansrätten. Under den 

kursen började jag lära mig om penningtvättsregelverket som jag numera jobbar med och 

tycker är det mest intressanta juridiska området. 

 

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

med?  Jag arbetar som penningtvättsutredare vilket innebär att jag bland annat jobbar med 

tillsynsaktiviteter mot de aktörer som har svensk spellicens, olika typer av utredningar 



kopplade till penningtvättsområdet och är delaktig i att informera spelbolag om vad den 

svenska regleringen innebär för dem.  

 

 

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

Det bästa är att jag känner att mitt arbete är viktigt och meningsfullt. Spelinspektionens 

uppdrag är att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. 

Spelsektorn är verkligen intressant och unik på flera sätt och efter att ha testat att arbeta med 

penningtvättsfrågor på bank tyckte jag att det verkade spännande att få arbeta mot 

penningtvätt på Spelinspektionen. Spelinspektionen är en relativt liten myndighet  

(c:a 70 anställda) och stämningen på jobbet är genuin och härlig, vilket såklart bidrar till att 

jag verkligen tycker om mitt jobb. 

 

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

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?   

I mitt arbete är det en stor fördel att inte bara ha läst juridik utan även en del ekonomi, vilket 

även uppskattas av min arbetsgivare. Utbildningen har definitivt gett mig en stabil 

kunskapsgrund att stå på när det gäller juridik, ekonomi och språk. Jag tycker att det finns 

flera positiva saker med det affärsjuridiska programmet, vi har till exempel många duktiga 

och engagerade lärare och möjligheten att åka på utbytestermin och studera på 

välrenommerade universitet runt om i världen. 

 

Vad saknar du mest med studietiden?  

Risken finns att jag har börjat romantisera studietiden lite grann, men oj vad mycket jag 

saknar allt som har med Linköping att göra (nästan allt i alla fall, tentaångesten är rätt skön att 

slippa). Framför allt saknar jag att dagligen kunna hänga med alla kompisar och alla spontana 

spel- och vinkvällar. Jag saknar känslan av att sitta och plugga en torsdag och veta att det 

snart är dags att packa ihop för att bege sig till förfest. Som jag nämnt tidigare hade jag med 

mig mina hästar till Linköping och det var så himla skönt att ibland kunna rida på dagarna och 

plugga på kvällarna istället, den friheten saknar jag. 

 

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

Det finns inte något speciellt jag hade velat ändra på. Jag tror alltid att jag kommer att se 

tillbaka på tiden i Linköping som den roligaste tiden i mitt liv och allt fantastiskt som 

studietiden har fört med sig. I Linköping träffade jag min sambo som jag nu väntar barn med 

och några av mina bästa vänner, och så fick jag ju såklart en riktigt bra utbildning. 

 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

1. Jobba extra med något som du är intresserad av om du har möjlighet, den erfarenheten 

kan göra att du får ett jobb du verkligen vill ha direkt efter examen. Hade jag inte 

arbetat med penningtvättsfrågor på bank under studietiden hade jag inte fått jobbet jag 

har idag.   

2. Se praktiken som ett sätt att testa på att arbeta inom ett rättsområde som du är 

intresserad av. Jag ville testa på hur det var att arbeta med skatterätt, så jag gjorde min 

praktik på en revisionsbyrå. Det var roligt och lärorikt, men jag insåg ganska snabbt 

att jag hellre ville arbeta mot penningtvätt.  

3. Våga vara föreningsaktiv, det för så mycket gott med sig! Du får troligtvis vänner som 

du aldrig annars hade umgåtts med och träffar intressanta personer från andra program 

som kan bli värdefulla kompisar och kontakter. 

4. Ha KUL och allt kommer att lösa sig! 



 

 


