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Vad innebär din roll som Legal Counsel & Compliance Officer på NGM? 
Det är en delad roll där jag som bolagsjurist har en affärsstödjande roll med allt som det 
innebär, allt från att upprätta, granska och förhandla avtal, till att genomföra rättsutredningar 
och bistå affärssidan i olika affärsprojekt. Compliancerollen innebär att jag är ansvarig för 
börsens regelefterlevnad – eller snarare ansvarig för att identifiera och värdera 
compliancerisker och den efterföljande uppföljningen av regelefterlevnaden.  

Hur fick du jobbet? 
Under börsrättskursen i termin 7 var vi på studiebesök hos NGM, Nasdaq och 
Finansinspektionen. När det sedan var dags att söka praktik så kontaktade jag chefen för 
NGMs marknadsövervakning (tack för hjälpen Elif!). Jag gjorde min praktik på börsens 
marknadsövervakning och blev kvar där över sommaren. Lagom till hösten skulle 
chefsjuristen vara föräldraledig och jag fick då frågan om jag ville ha ett vikariat som 
bolagsjurist fram till våren – och sen blev jag kvar. Compliancerollen fick jag i somras när vår 
tidigare compliance officer slutade.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Det enkla svaret är att ingen dag är den andra lik – men hur tråkigt är inte det svaret? Så en 
vanlig dag börjar runt halv nio – alltid med en kopp kaffe – därefter blir det en hel del 
mailande, jag kanske håller på med ett affärsprojekt eller liknande. Under en vanlig dag 
kommer det också en del frågor från mina kollegor där jag måste fungera som en intern 
rådgivare. Som jurist i finansbranschen står man även i ganska tät kontakt med 
Finansinspektionen i olika frågor. Ur ett complianceperspektiv så handlar mycket om 
omvärldsbevakning – man håller koll på nya regelverk, bedömer hur regelverken kan komma 
att påverka verksamheten och vid behov informerar man ledningen och styrelsen. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Det bästa med jobbet som jurist på ett förhållandevis litet företag är att man kommer väldigt 
nära affären – vilket är jäkligt kul! Det finns i princip inga affärsprojekt där juristerna inte blir 
inblandade på ett tidigt stadie. På så sätt får man vara med från början till mål och man har 
även en stor möjlighet att påverka affären.  

Vad är mest utmanande? 
Det måste nog vara att balansera affärsintresset och juridiken – det tror jag är något som alla 
affärsdrivna bolagsjurister brottas med i sin verksamhet. Men det är samtidigt det som gör 
affärsjuridiken så himla rolig! Man får utnyttja sitt intellekt och sina juridiska kunskaper för 
att hitta den bästa möjliga lösningen för affären.  



Vilka rättsområden jobbar du mest inom? 
Av förklarliga skäl så är det väldigt mycket värdepappersrätt – men som bolagsjurist blir det 
även en hel del allmän bolagsjuridik. Det känns som att det dyker upp hur många småfrågor 
som helst i den dagliga verksamheten som man får ta ställning till, de är inte alltid helt enkla 
att placera i ett typiskt rättsområde.  

Kommer både juridiken och ekonomin till användning? 
Det är helt klart juridiken som huvudsakligen kommer till användning. Men det finns även 
situationer där jag har en klar nytta av att ha läst t.ex. redovisning och finansiell ekonomi.  

Varför valde du att studera affärsjuridik? 
Jag har ganska länge haft ett intresse av juridik och rättsfrågor, men att det blev affärsjuridik 
var egentligen en ren slump. Jag jobbade en säsong i fjällen efter gymnasiet och när säsongen 
var slut så blev jag bryskt påmind om livet utanför skidåkarbubblan och att jag borde ordna 
något att göra nästkommande år. Lite av en slump så sökte jag några juristutbildningar 
(självklart affärsjuridik på LiU som första val) och när jag kom in på utbildningen så var det 
inte mycket att fundera på. 	

Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du haft mest nytta av? 
Det finns många roliga kurser men jag måste ändå säga att börsrätten var den roligaste (sen är 
jag kanske lite partisk på grund av mitt arbete och mitt intresse för finans och 
värdepappersrätt…). Det är även den kurs som jag av har haft mest nytta av. Eftersom 
finansbranschens numera är starkt influerad av Europeiska regelverk så har även EU-rätten 
varit till nytta – och som bolagsjurist på ett företag av lite mindre storlek så har man alltid stor 
nytta av kurser i allmän avtalsrätt och affärsrätt. 

Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Jag var ordförande för näringslivsutskottet under det tredje läsåret och var även medlem i 
näringslivsutskottet året innan. Sen var jag även fadder för N0llan – men om det räknas som 
föreningsaktiv vet jag inte.  

Om ja, skulle du säga att det är bra att ha på CV:t?  
Det tror jag absolut, framförallt när man söker sitt första jobb – det visar på att du har ett driv 
och arbetsmoral. Därefter, när man söker anställning till sitt andra jobb, och alla jobb därefter, 
så tror jag helt ärligt inte att det har så stor betydelse längre – då spelar det mer roll vad man 
har gjort på sitt första jobb.  

Bästa minnet från studenttiden i Linkan? 
Den frågan var svår – det finns otroligt många bra minnen från LiU. Studentlivet i stort var ju 
ett helt fantastiskt, men om jag måste precisera något så tror jag att N0lle-P var det roligaste. 

Åkte du på utlandstermin? 
Yes – jag åkte till USA och pluggade en termin på ett universitet i Los Angeles. 

Om ja, rekommenderar du nuvarande studenter att ta möjligheten att åka? 
Absolut! Det var en helt grymt kul upplevelse som jag starkt rekommenderar alla som har 
möjligheten att prova på. Efter tre till fyra års studier på universitetet så kan det vara ett 
ganska välkommet avbrott i den vanliga studentlunken, plus att det är en erfarenhet och en 
upplevelse som man bär med sig hela livet. Åk!  

 



Vad gör du helst när du inte arbetar? 
Man har ju helt klart mer fritid som student (ta tillvara på den!) – när man börjar arbeta blir 
det inte så många lediga timmar per dygn. Men när jag väl är ledig så åker jag gärna skidor, 
spelar tennis på sommaren eller bara umgås med sambon och vänner. 

Har du något bra tentaplugg-tips? 
Tentorna var aldrig riktigt min starkaste sida – så även om jag hade haft några tips så skulle ni 
troligen göra bästa i att inte lyssna på dem! 

Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, vad skulle det vara?  
Att det finns en kulvert under hela campus, perfekt om man ska från A-huset till biblioteket 
när det blåser storm och spöregnar – det hade jag velat veta som N0llan! 


