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Varför valde du att studera affärsjuridik?  

Som Linköpingsbo var tanken aldrig att studera i min hemstad men på grund av att jag under 
mitt sista år på gymnasiet vunnit en tävling som gav mig jobb i stan hösten efter studenten blev 
det naturligt att stanna kvar och söka mig till Linköpings universitet. Trots det var jag fast inställt 
på att ganska snabbt röra mig vidare.  

Att det blev affärsjuridik var mer av en slump. Jag hade tidigt en idé om att driva någon form av 
egen verksamhet och tänkte då att en utbildning som kombinerade juridik och ekonomi skulle 
passa bra och ge mig rätt förutsättningar. I efterhand får jag erkänna att jag trodde utbildning 
mest bestod av ekonomi med vissa juridiska inslag – att min research var bristfällig behöver jag 
knappast påpeka.  

Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb? 

Utöver den sedvanliga fadderverksamheten engagerade jag mig i Börsgruppens analysgrupp och 
grundade under mitt tredje år Linköpingsjuristerna. Därtill hade jag två extrajobb parallellt med 
studierna – på Stångåstaden och på Länsförsäkringar, vilka båda under mitt sista år ersattes med 
ett extrajobb på Lannebo Fonder i Stockholm. Dessa engagemang tillsammans med att jag läste 
en ekonomie kandidat i nationalekonomi och under min andra termin på affjur lyckades klämma 
in en vända inom Försvarsmakten innebar att jag för det mesta höll mig sysselsatt.  

**Berätta lite om Linköpingsjuristerna, hur fick du idén**  

Linköpingsjuristerna grundades 2015 och har sedan starten bedrivit veckovisa 
rådgivningstillfällen på tisdagskvällar i Stadsmissionens lokaler. Den juridiska rådgivningen är 
inriktad mot fysiska personer som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att söka juridisk 
rådgivning eller stöd på annat håll. Verksamhetens kärna är således att hjälpa utsatta personer 
som hamnat i juridiska trångmål. Historiskt har det inneburit att vi arbetat med bl.a. 
migrationsärenden, familjerättsliga och hyresrättsliga frågor men också rena tvister.  



Idén till Linköpingsjuristerna är egentligen inte speciellt originell, liknande studentorganisationer 
är t.ex. mycket vanliga vid amerikanska universitet och förkommer även på vissa håll i Sverige. 
Jag tyckte, och anser fortfarande, att jurister (också affärsjurister) har ett visst samhällsansvar 
och såg en möjlighet att kombinera utövandet av ett sådant ansvar med att göra praktik av en 
förhållandevis teoretisk utbildning. Personligen värderar jag erfarenheten av att arbeta med 
klienter redan under utbildningen mycket högt. Praktiska frågeställningar skiljer sig ofta mycket 
från teoretiska och att, precis som i arbetslivet, behöva kombinera juridiska frågor med konkreta 
praktiska problem är på många sätt ovärderligt och inte minst en bra erfarenhet inför arbetslivet.  

Om man funderar på att engagera sig på något sätt under sin studietid och är beredd att ta ett stort 
ansvar inom en trygg organisation tycker jag verkligen man ska söka sig till 
Linköpingsjuristerna.   

Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller arbetslivet 
under studietiden? 

Alla typer av engagemang, oavsett om de rör föreningsaktiviteter, extrajobb eller tidskrävande 
hobbys, är bra engagemang. På samma sätt som man själv blir imponerad av personer som på ett 
framgångsrikt sätt lyckas utöva och kombinera olika intressen samtidigt som relevanta 
studieåtaganden inte blir lidande blir också en arbetsgivare imponerad av det. Min uppfattning är 
att min arbetsgivare värderade mina extra engagemang mycket, i synnerhet sådana engagemang 
som krävt ett extra ansvarstagande – i mitt fall t.ex. Linköpingsjuristerna.  

Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du nöjd? 

Jag spenderade ett år utomlands, en termin i USA vid University of Oklahoma och en termin i 
Singapore vid Nanyang Technology University. Utan tvekan var min utbytestermin i USA 
höjdpunkten på hela utbildningen. Att få läsa juridik på ett stort amerikanskt universitet i det 
riktiga, ocensurerade USA var en förmån jag både då och nu i efterhand har värderat väldigt 
högt. Att jag dessutom kunde lägga upp mina utbytesstudier som så att jag fokuserade på juridik 
i USA och på nationalekonomi i Singapore var en extra bonus.  

Med andra ord, tveka inte att åka på utbytesstudier. Det är kul, lärorikt och någonting som en 
framtida arbetsgivare kommer värdera högt. Att stanna hemma för att gå några extra 
fördjupningskurser är givetvis inte dumt men absolut inte nödvändigt och ingenting som 
någonsin varit mig till last.  

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

Utan tvekan masteruppsatsen. Jag har alltid tyckt det varit roligast att få friheten att skapa något 
eget som blir en produkt, något konkret som har ett värde. Bra tentasvar glöms bort, en bra 
uppsats består.  

Från ett användbarhetsperspektiv får jag dock säga antingen associationsrätten eller juridisk- och 
ekonomisk företagsanalys – två kurser som på många sätt tangerar det jag arbetar med idag.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 



Även om aktuella projekt har en stor inverkan på hur varje dag och vecka ser ut finns det vissa 
gemensamma nämnare jag på ett bra sätt tycker illustrerar mitt arbete. Jag har tur att bo nära mitt 
arbete så varje morgon promenerar jag tillsammans med min sambo, som arbetar på en 
närliggande advokatbyrå, till jobbet. Förmiddagarna försöker jag nyttja för att göra sådant som 
kräver längre perioder av koncentration, t.ex. läsa längre texter eller ta fram längre avtal. 
Eftermiddagarna, när energin kan tryta, ägnas ofta åt telefonkonferenser och interna möten eller 
diskussioner. Om tiden finns försöker jag hinna med att träna på lunchen. Arbetstiderna varierar 
från vecka till vecka men generellt kan sägas att arbetet kräver mer engagemang än ett ”vanligt” 
nio-till-fem jobb vilket naturligtvis har både fördelar och nackdelar.  

Arbetet inom bank och finans kan enklast beskriva med att vi arbetar med all form av 
finansiering för företag. Det innebär att mycket av vårt arbete har sin utgångspunkt i olika typer 
av låneavtal och säkerhetsdokument så som t.ex. pant- och garantiavtal. Därtill arbetar vi också 
med obligationer, värdepapperiseringar samt mer okonventionella finansieringsupplägg. Allt 
detta görs i olika konstellationer och sammanhang. Ibland arbetar vi med fristående 
finansieringar medan det i andra fall sammanfaller med t.ex. företagsförvärv eller förvärv av 
andra typer av tillgångar.  

Vad är det bästa med just ditt yrke? 

Många, inklusive jag själv, som tänker sig ett arbete på en advokatbyrå förväntar sig nog en 
ganska hierarkisk ordning där de första åren är någon form av transportsträcka till det 
advokatyrke man sett framför sig. Lyckligtvis är det inte så, istället får man väldigt tidigt både 
frihet och ansvar att göra det mesta. Den friheten och ansvaret är nog både det bästa och mest 
utmanade med mitt yrke.  

Att arbeta i en bank- och finansgrupp, vilket kan liknas vid en blandning av en transaktionsgrupp 
och en mer nischad specialistgrupp erbjuder enligt mig en bra mix av snabbfotad 
transaktionsjuridik och mer akademiska frågeställningar. För mig som både är lite rastlös men 
samtidigt förhållandevis akademiskt lagd passar det perfekt. Att jag dessutom har stor nytta av 
mina kunskaper i finansiell ekonomi tycker jag gör arbetet extra roligt.  

Vad saknar du mest med studietiden? 

Såhär i efterhand inser man hur mycket tid man egentligen hade att helt fritt disponera när man 
var student. Det är en lyx som inte riktigt finns på samma sätt nu även om det finns andra 
fördelar med att arbeta. Därutöver tycker jag att det fanns något fint och utmanande med att 
slängas mellan vitt skilda ämnen och frågeställningar inom juridiken (och ekonomin) på ett annat 
sätt än vad som är fallet när man arbetar.  

Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit? 

Jag tycker att jag lyckades optimera min studietid ganska väl. Jag lyckades få ut tre examina, 
göra två utbytesterminer, ha tre extrajobb och därtill grunda Linköpingsjuristerna. Under min 
totalt sett sex år långa studietid, framför allt mot slutet, grubbla jag en del på att det tog mig lång 
tid att komma ut i arbetslivet och att det nog skulle ha vissa negativa effekter för mig. Så här i 
efterhand känner jag det motsatta. Man behöver inte ha någon omedelbar stress att bli klar med 



sina studier utan man bör ta sig tiden att göra det man brinner för, även om medför en viss 
försening ut i arbetslivet. Med det sagt hade jag nog egentligen inte gjort så mycket annorlunda. 
Kanske också läst en master i nationalekonomi.  

Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?  

Då ska jag packa ihop mina saker, äta frukost och promenera iväg till arbetet.  


