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Snabba frågor 

Sittning/kravall? Cykelfesten inom AffJur vinner helt klart, annars kravall 

Kårallen/KK? Kårallen  

Bästa matlådan när man är student? Bästa kan jag nog inte tipsa om men kyckling och ris 

med chilisås som tillsammans inte såg så tilltalande ut var en återkommande lunch för min del  

Bästa pluggstället i Linköping? Plan 3 i biblioteket alternativt A-huset 

 

Varför valde du att studera affärsjuridik? 

Jag vill flytta till en studentstad och jag upptäckte AffJur av en slump efter att jag gav upp 

mina planer att plugga till lärare. Jag var sedan tidigare intresserad av juridik och kändes 

vettigt att även kunna få in lite ekonomi i min utbildning.   

 

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb?  

Jag var kassör i Jur6 under ett år och under sista året på kandidaten var jag Ordförande för 

näringslivsutskottet. Jag jobbade även deltid i ca 2,5 år på LF Östgöta som skadereglerare. 

 

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

under studietiden?  

Att ha haft ett jobb vid sidan av studierna fick helt klart lite uppmärksamhet då det visade att 

jag kunde kombinera jobb och studier under en längre period. Med det sagt värderar jag 

personligen engagemangen inom studentlivet högre med hänsyn till hur jag utvecklades som 

person tack vare människorna runt omkring mig.  

 

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

Jag spenderade en termin i Morgantown, West Virginia. Staden var en riktig studentstad med 

många utbytesstudenter så det hände alltid något, men bortsett från att ha upplevt en regelrätt 

Spring break så finns det bättre ställen att åka till.  

 

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

arbetslivet?  

För mig var börs- och bankrätten de två roligaste och mest givande kurserna att läsa med 

hänsyn till mitt nuvarande jobb. Jag uppskattade också associationsrätten även om jag inte 

stöter på ABL lika ofta som regelverken inom börsrätten.   

 

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

med?  

Jag arbetar som Compliance officer vilket innebär att jag tillhör andra försvarslinjen i 

verksamheten tillsammans med vår riskfunktion. Vår primära uppgift är att se till att 



verksamheten efterlever de regelverk som är tillämpliga med hänsyn till våra erhållna 

tillstånd. Vi agerar även som en stödfunktion genom att vara behjälpliga i diverse frågor och 

projekt. Frågorna vi erhåller varierar och utvecklas i takt med att verksamheten växer men för 

min del är de flesta frågor kopplade till MiFID II, marknadsmissbruk och de nya 

hållbarhetsregelverken.    

 

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

Valde är nästan lite kaxigt att säga, men det som fick mig intresserad av just compliance hos 

Söderberg är att regelefterlevnad värderas högt och viljan att göra rätt genomsyrar hela 

organisationen. Jag uppskattade också att jag tidigt fick ta ansvar och när jag hade förslag på 

lösningar och/eller åsikter i någon fråga så värderades de alltid, även om de inte alltid va rätt. 

Att arbeta inom compliance är också väldigt spännande då regelverken kontinuerligt 

utvecklas på EU-nivå, vilket gör att det som gäller nu behöver inte vara rätt om ett år.       

 

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

utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?   

Jag skulle säga det som många säger, nämligen att kombinationen juridik och ekonomi är 

givande. Många av de dagliga frågor som jag bemöter har någon form av koppling till en 

finansiell produkt eller - upplägg, och i dessa fall underlättar det att det finns en liten grund att 

luta sig tillbaka på. Det känns också som att en fler bolag börjar få upp ögonen för oss och att 

skillnaderna mellan AffJur och jur.kand värderas som fördelar istället för nackdelar. För egen 

del så syns det tydligast genom att vi nu är tre stycken från programmet som jobbar med 

regelefterlevnad inom Söderberg.  

 

Vad saknar du mest med studietiden?  

Som många andra saknar jag friheten att kunna använda dagarna lite hur jag vill. Sedan 

kommer studietiden under kandidaten och innan jag åkte på min utlandstermin att alltid ligga 

mig varmt om hjärtat. Där i stunden är det lätt att underskatta hur bra man har det av att 

kontinuerligt träffa sina polare och behagligt kunna klara av studierna på en fyradagarsvecka.       

 

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

Inte tänka så mycket på framtiden och istället njutit mer av tillvaron som är speciell för 

studietiden i linkan. Jag hade dock turen att få vara så engagerad i studentlivet som jag 

önskade, så reflektionen är snarare att vara lite mer “manjana-manjana” än att jag missade 

något.     

 

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?  

Sök och försök i den mån du kan att vara engagerad i studentlivet. Det är kul och den 

personliga utvecklingen, tillsammans med allt folk du lär känna, är värd sin vikt i guld och 

mer därtill. Framtida arbetsgivare kommer kanske inte att spendera all sin tid att prata om 

engagemangen, med du som person kommer minnas det mer än ett deltidsjobb. Med det sagt 

kan jag starkt rekommendera LF Östgöta som arbetsgivare under er studietid. Jag tillhörde 

samma team under min tid där och de lärde mig saker som jag fortfarande värderar högt. 

Känn även ingen press att välja ett rättsområde som ska bli “ert” inför praktiken och 

eventuellt jobbsökande. Många av kurserna vi läser är bra men de är väldigt grundläggande 

och det går inte att jämföra en kurs med hur det är att jobba inom ett område.  

Slutligen skulle någon ha en fråga som har med Compliance att göra är det bara att hojta till 

mig eller någon annan alumn. Almuner från AffJur finns lite överallt och allt från information 

till eventuella praktikplatser brukar alltid gå att lösa bara ni får kontakt med rätt person. 



 

 

 


