Namn: Alexander Larsson
Inriktning: Språkinriktning (Tyska)
Nuvarande jobb: Casualty underwriter hos Chubb.
Examensår: 2011
Ålder: 33
Kårallen/kk? Samvetsfråga, men jag säger KK (eller NH, som det hette när jag pluggade)
Sittning/kravall? Sittning, med mycket sång
Ovve/party? Party är kul, men som f.d. Jur6:are måste jag säga ovven (jag saknar den absolut,
men verkligen inte dess lukt)
Varför valde du att studera affärsjuridik?
Jag har velat bli jurist sedan före tonåren, men har alltid uppfattat mig själv som lite för blödig
för att göra ett gott jobb inom straffrätten. Pengar kan man tjäna nya, men att ha någon enskilds
livsöde på sitt samvete känns mer ödesmättat. Senare har jag visserligen bättre förstått att även
felaktiga beslut med mycket pengar kan påverka väldigt många väldigt mycket: jag har med
tiden vuxit in i en ödmjukhet som jag tror skulle klä många jurister betydligt bättre än den
översittarstil, som man ibland möter.
Var du föreningsaktiv under studietiden alternativt hade du extrajobb?
Bådadera, till mina Jur6-vänners stora förtvivlan. Men de var snälla och hyggliga människor –
såsom de flesta i branschen faktiskt är – och stöttade mig mer än jag kanske förtjänade i min
tidsoptimism. I gengäld bjöd jag såväl på tårta som stora mängder öl och vin. Skämt åsido. Jur6tiden vill jag verkligen inte ha ogjord och extrajobbet gav mig dels en sidoinkomst (att finansiera
tårta-, öl och vin med) dels ett bra kontaktnät när jag sen skulle in i arbetslivet.
Om ja, hur värderar din arbetsgivare att du varit aktiv inom studentlivet eller arbetslivet
under studietiden?
Jag tror generellt att arbetsgivare värda att arbeta för uppskattar initiativ, nyfikenhet,
engagemang och social kompetens i vid mening. Aktiviteter under studietiden kan kanske
indikera att det finns på plats, men är absolut inte avgörande.
Jag tror att min första chef, även han en alumn från programmet, initialt var orolig för att jag
skulle vara lite för nördig, vilket han nog hade visst fog för, så där var kanske mitt föreningsengagemang bra i och för sig. Utan hans fantastiska ledarskap vette katten vad det skulle blivit
av mig. Man skall välja sin chef med omsorg, men med honom hade jag helt enkelt gammal
hederlig bondtur.

Senare i yrkeslivet är det nog primärt annat som räknas. Kunskap är nog i allmänhet viktigare än
betyg men man bör definitivt ta ut sin examen, och goda betyg är sällan något negativt.
Var du på utlandstermin under din studietid, och i så fall var åkte du och var du nöjd?
Jag tillbringade ett halvår i Freiburg och var väldigt nöjd. Dessförinnan sommarjobbade jag i
Düsseldorf en sommar. Det kan vara ett generellt tips: har du någon internationell arbetsgivare i
sikte till senare, kan du försöka få sommarjobb på något av dennes lokalkontor utomlands. Det
ger dig dels erfarenheter och interna kontaktvägar, dels en möjlighet att spendera
sommarmånaderna utomlands.
Vilken kurs tyckte du var roligast under studietiden respektive mest användbar nu i
arbetslivet?
Skadeståndsrätten var roligast. Holm är en fantastiskt inspirerande föreläsare och det är svårt att
komma ifrån att skadeståndsrätten är en av flera viktiga grundpelare för att förstå juridisk
metodik.
Mest praktisk nytta har jag lite överraskande haft av rättsfilosofin, dels då den hjälpt mig lära
känna mig själv och mina juridiska preferenser, dels för att kunna känna igen min motparts
argumentationslinje- och teknik. Det är sällan svårt att argumentera för sitt eget ärende, men att
bemöta motparten ”på dennes planhalva” är ofta skillnaden mellan en lyckad- eller misslyckad
förhandling.
Förstår du din rättsfilosofi är det dessutom enklare att ”hoppa” mellan abstraktion och detalj,
något som ofta gör att du får enklare att finna juridiskt acceptabla lösningar på konkreta problem.
Hur värderades din affärsjuristutbilning på arbetsmarknaden?
Bra! Alla mina vänner har bra jobb och åtminstone i försäkringsskrået börjar det bli så många
affjurare i chefsroller att man sällan ens behöver förklara vad skillnaden är. De flesta jag mött har
ett ganska ljummet intresse för straff- och processrätt, men vurmar desto mer för en ekonomisk
grundförståelse. Den som upplever skillnaden som störst, är nog faktiskt affjuraren själv.
Här måste vi jobba på självförtroendet och stoltheten, för utbildningen är riktigt bra!
Hur har din resa varit från student till där du är idag?
Jag visste ganska precis vad jag ville och pluggade en master i sjörätt i Oslo när jag var klar i
Linköping. Därefter fick jag en trainee på Swedish Club och lyckades efter avslutad trainee få
mitt drömjobb: att få jobba med både försäkring och en stor mängd sjörättsliga frågor för ett
halvdussin rederier i Stena-koncernen. Sedermera har jag som sjöbuse klivit iland för att bredda
min förståelse för försäkringsindustrin i sin helhet, och det har gett många fina möjligheter.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Underwriting handlar om att du skall skräddarsy och sälja försäkring på ett sådant sätt att både
din kund och du själv gör en bra affär, just genom att ni båda fokuserar på er huvudsakliga
verksamhet. En vanlig dag innebär mycket kontakt med försäkringsmäklare som i sin tur har
direktkontakt med sådana företag som vi försäkrar.
Jag bedömer därefter de försäkringsförfrågningar vi får in såväl som enskild risk, som ur ett
portföljperspektiv och försöker därefter anpassa villkoren och sätta ett konkurrenskraftigt pris, så
att vi kan göra affären. I processens gång handlar det mycket om att ”projektleda” och ta hjälp av
sådan kompetens som behövs för att kunna optimera affären, ofta t.ex. genom att rådgöra med
riskingenjörer eller andra kollegor.
Framgångsrik försäkring förutsätter mycket mer lagarbete än vad man kanske kan tro.
Vad är det bästa med just ditt yrke?
Det finns mycket som är bra, t.ex. att ständigt få lära sig nya saker och att jobba internationellt,
men bäst är nog ändå att vara delaktig i början av en transformation.
Försäkring är i någon mening en väldigt skyddad näring, även om det väl kanske inte varit fullt
lika enkelt att tjäna pengar där, som det varit i fastighetsbranschen – med nollräntor och ständigt
stigande fastighetspriser – den senaste tiden. AI- assisterad försäkringsdistribution bedöms
globalt växa 15 gånger till 2024 och även om Sverige internationellt betraktat leder
digitaliseringsligan räknat i konverterad affär, är försäkringsindustrin hopplöst efter andra
segment i e-handeln med sin digitala leverans.
Digitaliseringen är en överlevnadsfråga – och det motiverar.
Vad saknar du mest med studietiden?
Helt klart det täta umgänget med nära vänner och de djupa diskussionerna över på tok för mycket
rödvin. Studentlivet var faktiskt såväl roligt som utvecklande på så många olika sätt.
Om du hade fått göra något annorlunda när du studerade, vad hade det varit?
Jag hade nog umgåtts än mer med vänner och försökt bygga ett än bredare kontaktnät, gärna
utanför den juridiska bubblan. Så snart man jobbar är det lätt hänt att man mestadels utökar sitt
nätverk i sin egen bransch, men att ha vänner att ringa i andra branscher är aldrig fel. Dessutom
är det ju väldigt trevligt att umgås med många olika människor, och studenttiden ger en
svårslagen möjlighet till just det.
Vad är dina bästa tips till snart färdiga affärsjurister som ska ut på arbetsmarknaden?
Ha integritet, tro på dig själv och ditt omdöme, men var ödmjuk.
Om du verkligen vet vad du vill ska du försöka komma i kontakt med rätt personer. Använd
gärna sociala nätverk (typ LinkedIn), medlemskap i föreningar (jag träffade t.ex. många framtida

kollegor i Sjörättsföreningen) eller spontanansökningar och följ alltid upp med telefonsamtal
eller t.ex. en lunch.
Om du är mer osäker på vad du vill göra så bör du försöka rannsaka dig själv och fundera dels på
vad som är viktigt för just dig, dels på vad du verkligen inte vill göra.
Oavsett vilket är det nog en bra idé att ta hjälp av mentorer och prata med rekryterare om vad du
söker. Var alltid ärlig – den som lider mest av oärlighet är du själv.
Var slutligen noga med att ta referenser på arbetsplatser och din tilltänka chef, så att du slipper
spendera tid på företag där du inte trivs. Och omge dig alltid med personer som är klokare än du
själv och som kompletterar dig väl. Skäms aldrig för att ställa frågor!
Vad ska du göra när du svarat klart på dessa frågor?
Jag skall ta en löptur. Jag är anmäld till Göteborgsvarvet den 16 maj och har lovat mig själv att
klara av det under två timmar. Tidsoptimist, som sagt.

