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Varför valde du att studera affärsjuridik? 
För att vara helt ärlig var nog juridik inte mitt solklara val. Utöver juridik sökte jag mig mot en 
rad andra områden, det som dock fick mig att till slut välja affärsjuridik var dels att 
utbildningen i sig gav det mest intressanta intrycket, dels att jag hört väldigt gott om 
Linköping som studentstad. Jag ångrar inte beslutet på något sätt idag. 
 
Du var den student som fick möjligheten att starta och bygga upp alumni-
utskottet. Vad var det som lockade med att starta detta utskott? 
Det var styrelsen från föregående år som tog beslutet att starta upp ett separat alumniutskott. 
Det som lockade mig att söka ordförandeposten för utskottet var nog främst möjligheten att 
få vara delaktig i AJF, men även att få möjligheten att bygga upp någonting från grunden. 
 
Hur gick du tillväga för att starta alumni-verksamheten? 
Givet att det var första året som alumniutskottet existerade fick vi börja med 
informationsinsamling och brain storming tillsammans med övriga i styrelsen för att försöka 
skapa en så bred grund som möjligt för kommande styrelse att bygga vidare på.  
 
Vad var syftet med uppstartandet? 
Här får gärna föregående års styrelse rätta mig om jag har fel, men med uppstartandet ville 
vi försöka bygga lite bredare broar mellan studenter och alumner. Det fanns som sagt inget 
separat utskott som arbetade enkom med detta och det ansågs därför vara ett relevant 
område att fokusera på. 
 
Vad gjorde du under verksamhetsåret? 
Bistod vice ordförande med kontaktuppgifter och assistans vid Juroday samt 
sammanställning av information och idéer till hur kontakten mellan alumner och studenter 
kunde förbättras framgent. Tyvärr blev det ett år där vi inte kom framåt särskilt mycket vad 
gäller konkreta möten eller evenemang. Dock hoppas jag att det lade en OK grund för 
kommande års ordföranden att bygga vidare på. 
 
Var du själv, eller hade du utskottsmedlemmar? 
Minns jag rätt var det jag och 1-2 utskottsmedlemmar. 
 



 

Är det, enligt dig, viktigt för studenterna att ha möjlighet att se vad 
alumner jobbar med? 
Absolut. Jag tyckte själv att det var intressant att se var tidigare studenter arbetade med efter 
examen, både vad gäller arbetsuppgifter och affärsområden. 
 
Affärsjuridiska Programmet skapar många och, i relation till varandra, ganska skilda 
möjligheter genom sin nuvarande utformning. Jag kommer själv ihåg att jag initialt inte visste 
vilka typer av arbetsplatser som skulle kunna vara relevanta efter genomförd utbildning 
(utöver arbeten inriktade mot konkret affärsjuridik), varför än mer information och exponering 
kring detta hade varit uppskattat. 
 
Om du hade varit med i alumni-utskottet idag, vad hade du då velat göra 
som du inte gjorde? 
Lagt ner mer tid på att skapa ytterligare visibilitet för de nuvarande studenterna kring vilka 
vägar man kan välja att gå efter examen. 
 
Hur mycket har arbetsgivare värderat att du har varit sektionsaktiv? 
Att vara sektionsaktiv har nog i mitt fall haft en relativt begränsad betydelse inom ramen för 
att söka jobb. Självklart tror jag att alla arbetsgivare i viss mån tycker att det är en relevant 
erfarenhet. Dock tror jag att arbetslivserfarenhet, dvs. extrajobb och liknande, värderas 
högre. Det här skiljer sig nog dock mellan arbetsgivare och även vilken person som ansökan 
slutligen landar hos. 
 
Vad arbetar du med idag? 
Jag arbetar med risk- och försäkringsrelaterad rådgivning i samband med nordiska och 
ibland internationella fastighets- och företagsförvärv samt placering av M&A-försäkringar i 
samband med dessa. Jag granskar bland annat aktieöverlåtelseavtal och due diligence-
rapporter för att sedan kunna föra diskussioner med den eller de advokatbyråer som är 
inblandade. Aons roll i dessa transaktioner är att säkerställa att köparen får ett adekvat 
försäkringsskydd för säljarens eventuella garantibrott under aktieöverlåtelseavtalet. 
 
En annan viktig del i vårt arbete är att granska och förhandla M&A-försäkringsavtalen med 
aktuell försäkringsgivare, särskilt vad gäller försäkringsbarheten av de garantier som säljaren 
lämnar under aktieöverlåtelseavtalet. 
 
Jag projektleder även uppdrag inom risk- och försäkrings due diligence. I dessa processer 
assisterar vi potentiella köpare eller budgivare (som ofta är private equity-bolag) att 
analysera ett målbolags historiska och nuvarande risker och försäkringsskydd. Vi ger även 
råd och rekommendationer kring hur försäkringsskyddet kan/bör vara utformat framgent samt 
om oförsäkringsbara risker kan adresseras på annat sätt (exempelvis genom kontraktuell risk 
management). 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Vi arbetar nästan enkom på projektbasis där ett projekt oftast representerar en transaktion. 
Givet att varje enskild transaktion är unik är det därför sällan dagarna och diskussionerna blir 
enformiga. Ena stunden sitter jag och diskuterar garantiskrivningar i aktieöverlåtelseavtal 
med en advokatbyrå eller ett försäkringsbolag, andra stunden analyserar jag 
försäkringsrelaterad information i ett datarum eller skriver due diligence-rapporter. 
  
Hur kändes det att börja arbeta, efter 5 år som student? 
Himmelriket. Studietiden hade gjort sitt. 
 



 

Vilken kurs från programmet var roligast att läsa? Vilken har du haft mest 
nytta av? 
Den kurs som var mest intressant tyckte jag nog var Företagsförsäkringsrätten, även om jag 
såklart är något färgad av min nuvarande tjänst. De områden jag haft mest nytta av, givet 
min nuvarande roll inom Aon, måste vara Företagsförsäkringsrätt samt Avtalsrätt med 
skadestånds- och försäkringsrätt. 
 
Saknar du studenttiden någonting? 
Ibland kan jag till viss del sakna att man hade mer fritid som student än vad man har som 
förvärvsarbetande anställd. Dock leder ju ett jobb till en hel del andra fördelar… 
 
Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara? 
Svår fråga. München Hoben iklädd Ovve kanske? 
 
Bästa minnet från LiU? 
Det är nog studietiden som helhet med allt vad kravaller, tentaångest, nya vänner och de 
tappra försöken att leva ett normalt liv på studiebidrag innebar. 


