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3 snabba:  
Kårallen/kk? Kårallen år 1 och 2, annars KK 
Sittning/kravall? Kravall 
Ovve/party? Ovve! (under studietiden) 
 
Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Jag ville väldigt gärna plugga i Linköping och när jag läste om affärsjuridiska 
programmet kände jag att det var precis vad jag sökte. Utbildningen känns väldigt 
”i tiden”, jag gillade att den är nytänkande och jag attraherades inte av den 
traditionella juristutbildningen. 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb? 
Ja! Under mitt första år var jag skribent för Bihanget, andra året var jag 
gyckelansvarig i Jur6 och tredje året var jag VP S&C i ELSA samt satt med i AJF-
styrelsen som redaktör för Bihanget, något extrajobb hanns inte riktigt med… 
 
Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller 
arbetslivet under studietiden? 
Det har nog inte varit avgörande för att få en anställning men det visar såklart på 
både ansvarstagande och social kompetens. Genom studiesociala engagemang lär 
man sig mycket som inte går att läsa sig till, som exempelvis att driva och jobba i 
projekt, man får vana av att hantera många bollar i luften, prioritera rätt och att gå 



utanför sin comfort zone. Sådana exempel upplever jag att arbetsgivare har varit 
mycket positiva till när man berättat om det på intervjuer etc. och jag upplever själv 
att jag har mycket nytta av mina erfarenheter från studiesociala engagemang i 
arbetslivet. 
 
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var 
du nöjd? 
Nej, jag var i valet och kvalet men bestämde mig för att inte åka. Jag hade säkert 
haft superkul utomlands men är väldigt nöjd med de avancerade kurser jag läste på 
hemmaplan och känner att jag, för min egen del, fick en tydlig röd tråd genom hela 
masterutbildningen.  
 
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest 
användbar nu i arbetslivet? 
Börsrätten var roligast och eftersom den kursen omfattar mycket av det jag jobbar 
med idag har den varit till stor nytta. Även närliggande kurser som 
aktiebolagsrätten och grundläggande kurser som avtalsrätten och affärsrätten är 
såklart viktiga för att förstå helheten. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Förutom att öppna och titta igenom mailen som alltid är det absolut första brukar 
jag stämma av kalendern för att ha koll på dagens hålltider och prioritera i vilken 
ordning uppgifter ska avklaras. Att granska prospekt utgör såklart en stor del av 
mitt arbete, beroende på vilken typ av värdepapper som emittenten ska emittera kan 
ett prospekt vara allt från 30-40 sidor upp till 150-200 sidor. Vid 
prospektgranskning ska vi säkerställa att en investerare ska kunna göra en 
välgrundad bedömning av emittenten och erbjudandet. Detta görs genom att 
analysera innehållet och se att det uppfyller alla lagstadgade krav på information 
som ett prospekt måste innehålla. Till exempel tittar man på hur emittenten 
beskriver risker förenade med emissionen, bolaget eller bolagets produkt, hur 
bolagets siffror ser ut, koncernstrukturer, styrelsesammansättning m.m. När ett 
prospekt är färdiggranskat lämnar jag mina synpunkter till ombudet som ansvarar 
för emittentens ansökan som sedan får återkomma med nytt utkast. Så håller det på 
tills prospektet uppfyller alla krav för godkännande, därefter fattas beslut och 
emittenten får offentliggöra sitt prospekt och kan emittera. 
 
Utöver prospektgranskningen ägnar jag tid åt beredning vilket innebär att man 
förbereder frågor, det kan antingen vara att svara på enklare regelverksfrågor eller 
att utreda mer komplexa frågor som kräver rättsutredningar, PM-skrivning och 
kontakt med andra avdelningar. Det brukar också bli ett antal möten per dag, det 
kan antingen vara inom avdelningen, med kollegor från andra avdelningar i 



gemensamma beröringsfrågor eller inom olika FI-projekt. Eftersom vi får ett nytt 
prospektregelverk i sommar går även mycket tid åt till att förbereda och läsa in sig 
inför ikraftträdandet.   
 
Vad är det bästa med just ditt yrke? 
En sak som jag gillar väldigt mycket med mitt yrke är att jag kommer i kontakt 
med så många olika typer av emittenter och får inblick i flera olika branscher. När 
jag granskar prospekt stöter jag på mycket produktspecifik information som ligger 
långt från juridiken och det kan vara väldigt intressant. Eftersom jag bytte jobb 
precis före jul är jag ännu ny i min roll, just nu blir det därför mycket läsning och 
bläddrande i lagtexten men jag ser fram emot att bli riktigt duktig på ett flertal 
finansiella regelverk och att få erfarenhet inom ett ofta komplext område. 
 
Innan jag kom till FI hade jag bara jobbat inom den privata sektorn och det är en 
viss omställning att börja jobba statligt, hittills har det dock överträffat alla mina 
förväntningar att jobba på myndighet och det är både roligt och inspirerande att 
vara en del av en organisation som har stort inflytande och kan påverka 
finansmarknaden. Det känns stort att få vara med och diskutera fram 
ställningstaganden och påverka utformningen av lagstiftningen. 
 
Vad saknar du mest med studietiden? 
Jag kan ibland sakna att vara fri att styra min egen tid. Till exempel att träna och 
tvätta mitt på dagen, ta ledigt utan att be om semester och såklart allt roligt som hör 
studentlivet till. 
 
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit? 
Då hade jag ansträngt mig mer i kursen Finansiell ekonomi! På mitt första jobb där 
jag jobbade med derivatavtal på Swedbank och i min nuvarande anställning så är 
det guld att också kunna själva produkten, dvs, veta hur exempelvis ett derivat, en 
obligation eller en strukturerad produkt faktiskt fungerar och används på 
marknaden och inte bara hur de regleras i lag. Jag rekommenderar alla som är 
intresserade av att arbeta med bank- och finans att skaffa så mycket 
produktkännedom ni kan, då blir det både roligare och lättare. 
 
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?  
Jag svarar på dessa frågor en söndag så nu ska jag köpa kaffe och ta en promenad i 
det fina vädret! 


