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Snabba frågor
Sittning/kravall? Sittning
Kårallen/KK? Kårallen
Bästa matlådan när man är student? Lasagne
Bästa pluggstället i Linköping? Grupprum i A-huset

Varför valde du att studera affärsjuridik?
Jag gillade kombinationen av juridik och ekonomi, samt att det var ett program som var
inriktat på just affärsjuridik, eftersom det var den delen av juridiken jag var och är mest
intresserad av.

Var du föreningsaktiv under studietiden/hade du något extrajobb? 
Ja, båda delar. Jag var aktiv inom AJF två år, ett år som utskottsmedlem och ett år som
ordförande för utbildningsutskottet, samt var med i Juristgruppen. Därutöver hann jag med en
del extrajobb, bland annat kundservicemedarbetare på Skandiabanken, butikschef på
Campusbokhandeln och handläggare på Skatteverket. Inte allt på samma gång dock :-)

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet
under studietiden? 
Min arbetsgivare ser positivt på att jag har varit aktiv inom studentlivet/arbetslivet, eftersom
det bidrar till att påvisa ambition, social kompetens och ansvarstagande.

Var du på utlandstermin under din studietid? Vart åkte du och var du nöjd? 
Ja, jag var en termin i Singapore, vilket var både roligt och utmanande. Jag kan absolut
rekommendera att söka sig dit!

Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar i
arbetslivet? 
Jag tycker det fanns många roliga kurser, men om jag måste välja en får det bli börsrätten.
Mest användbar i arbetslivet är både börsrätten samt bank- och finansrätten. Jag är väldigt
glad att jag läste de kurserna och de gav en väldigt bra grund för att arbeta med det jag gör
idag.

Vad har du för yrkesroll? Vad innebär den och vilka juridiska områden arbetar du
med?
Jag jobbar som Compliance officer samt dataskyddsombud på Svealands Risk & Compliance
(SRC) i Örebro. SRC ägs av åtta sparbanker och till dessa sparbanker tillhandahåller vi
funktionerna Compliance, riskkontroll och dataskyddsombud. Mitt arbete som Compliance
officer och dataskyddsombud innebär bland annat att kontrollera att bankerna efterlever



gällande lagar och regler i finansbranschen. Utfallet av kontrollerna rapporterar vi
regelbundet till bankerna och deras styrelser. Vidare arbetar jag mycket med råd och stöd till
bankerna avseende regelefterlevnad, det kan innebära att svara på frågor (stora som små),
stötta i implementeringsprojekt av nya regelverk, hålla utbildningar mm. Min arbetsplats kan
variera mycket emellanåt, allt från att sitta hemma, till kontoret i Örebro, till att besöka nån
av alla de banker vi jobbar med. Det är väldigt kul med variationen.

Vad är det bästa med just ditt yrke och varför valde du just det?
Oj, det finns så många bra saker med mitt yrke, jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. För
att nämna några saker så kan jag börja med variationen i arbetsuppgifter. Återkommande
delar i arbetet är kontroller och rapportering, men kontrollerna avser varierande områden.
Därutöver är det varierat vad det är för typ av frågor som bankerna vill och behöver stöttning
med, samt vilken form av stöd vi ger, det kan vara utbildningar/workshops, skriftliga
rapporter, diskussionsmöten mm. Sen är det väldigt spännande med ett område där
regelverket är så pass föränderligt som det är inom bank. Det är ständigt nya regelverk på
gång att tolka och anpassa sig till, vilket är både utmanande och kul. Jag bestämde mig när
jag läste börsrätten att jag skulle testa att jobba med Compliance och det har jag inte ångrat
en sekund.

Vad är det bästa med att ha gått på Affärsjuridiska programmet, finns det några
utmärkande fördelar med programmet som uppskattas på arbetsmarknaden?  
Jag tycker att utbildningen generellt håller en hög kvalité och jag har fått med mig väldigt
många bra kunskaper och erfarenheter från programmet som hjälper mig i min vardag. För
den som är intresserad av att jobba inom finansbranschen är det en väldigt bra fördel att ha
läst kurser som börsrätten och bank- & finansrätten då de ger en bra grund att stå på och
bidrar till att snabbare komma in i yrkesrollen.

Vad saknar du mest med studietiden? 
Det jag saknar mest är att kunna umgås med mina bästa vänner på daglig basis och alla våra
trevliga pluggtimmar tillsammas, som ofta inkluderade en stor dos av snack och fika.

Om du hade fått göra något annorlunda under studietiden, vad skulle det då vara? 
Då skulle jag försöka att inte fundera och planera för mycket för hur det ska bli efter examen
- “vad ska jag jobba med?”, “kommer det vara svårt att få jobb?” osv, utan leva mer i nuet.
Men sånt där är ju alltid lätt att säga i efterhand…

Har du några värdefulla tips till nuvarande studenter på programmet?
Testa att vara aktiv i en studentförening som intresserar dig. Det är väldigt roligt och givande,
framför allt med tanke på den gemenskap som uppstår. Annars vill jag bara säga det klassiska
- försök att leva nuet och inte tänka för mycket på vad som ska hända efter examen,
studietiden har en tendens att flyga förbi snabbt.


