
 

 

Namn: Fredrik Bengtsson 
 
Inriktning: Ekonomi 
 
Ålder: 27 
 
Hur gammal känner du dig? Alldeles 
lagom 
 
Examensår: 2016 
 
Ev. annan utbildning: Juristexamen, 
Stockholms universitet 
 
Nuvarande anställning: Associate, 
Advokatfirman Cederquist 
 

3 snabba frågor:  

Kravall/sittning? Sittning 

KK/Flamman? Flamman alla dagar i veckan 

Ovve/Partyoutfit? Partyoutfit (slängde ovven så fort jag flyttade från stan) 

 
 
Varför valde du att studera affärsjuridik? 
När jag skulle börja plugga velade jag mellan juridik och ekonomi och då kändes 
affärsjuridik i Linköping som ett givet val. Det är ett val som jag aldrig har ångrat 
och trots att jag valde att även läsa "vanlig" juridik i Stockholm känner jag att det 
affärsjuridiska programmet har helt rätt inriktning för det jobbet jag har idag. 
 
Var du föreningsaktiv under studietiden? 
Jag var treasurer i ELSA Linköping under ett år. ELSA var relativt nystartat i 
Linköping när jag var med och det var väldigt lärorikt att få chansen att utveckla 
föreningen i Linköping tillsammans med de andra i styrelsen. 
 
Hade du något extrajobb under studietiden? 
Under de tre första åren jobbade jag på Nordea med bl.a. privatrådgivning och 
under sista året i Linköping (och när jag pluggade i Stockholm) jobbade jag 
extra på Vinge i Stockholm som kvällsassistent. Det innebar att jag hjälpte 
juristerna med alla möjliga uppgifter, t.ex. korrekturläsa eller översätta avtal och 
göra rättsutredningar. Att jobba extra på Vinge var ett perfekt sätt att få en 
inblick i vad det faktiskt innebär att arbeta där. Jag rekommenderar alla att 



 

 

försöka skaffa ett extrajobb inom ett område man är intresserad av för att förstå 
vad jobbet innebär. 

Om ja, hur mycket värderar arbetsgivare att du varit aktiv inom 
studentlivet respektive arbetslivet under studietiden? 
Min uppfattning är att arbetsgivare värderar aktiviteter/jobb vid sidan av (och 
innan) studierna relativt mycket, oavsett vad det är för något. Det är alltid bra att 
visa att man har gjort mer än att plugga under studietiden. Det är också bra att ha 
saker som sticker ut och ger en extra "krydda" till ens CV vilket jag tror kan 
göra väldigt stor skillnad när man söker sitt första jobb efter examen. 

Vad arbetar du med idag? Berätta mer om ditt arbete! Gärna vilket 
rättsområde du arbetar inom! 
Jag jobbar som biträdande jurist på Cederquist sen ett år tillbaka. Jag jobbar dels 
med privat M&A och dels med finansmarknadsrätt med fokus på 
företagstransaktioner inom den finansiella sektorn, dvs. en kombination av båda 
områdena. 

Ett exempel på ett typiskt projekt inom privat M&A är en transaktion där vi är 
ombud för en potentiell köpare av ett företag. Transaktionen börjar i regel med 
att vi gör en due diligence (eller DD) för att genomlysa hela företaget och peka 
på eventuella risker så att det kan hanteras i aktieöverlåtelseavtalet. När DD:n är 
klar och vi har bildat oss en uppfattning om målbolaget ska avtalet förhandlas 
med säljarens ombud. Förhoppningsvis kommer man sen överens så att parterna 
kan skriva under aktieöverlåtelseavtalet och affären så småningom kan "closas" 
(vilket innebär att alla villkor i avtalet är uppfyllda och äganderätten till aktierna 
övergår till köparen). Det är riktigt kul att få vara med hela vägen i en 
transaktion och verkligen ha möjlighet att kunna påverka affären. 

Ett vanligt projekt inom finansmarknadsområdet är att hjälpa företag söka 
tillstånd hos Finansinspektionen som t.ex. bank, försäkringsförmedlare, 
betaltjänstinstitut eller något annat finansiellt institut. Det är ofta väldigt mycket 
information om företaget som ska skickas med i en tillståndsansökan vilket 
innebär att man måste sätta sig in i klientens verksamhet och verkligen förstå 
verksamheten för att kunna hjälpa till på ett så bra sätt som möjligt. 

Att sätta sig in i klientens verksamhet och verkligen förstå vad de sysslar med är 
en väldigt viktig del i alla projekt för att kunna ge så bra råd till klienten som 
möjligt. Det är också bland det roligaste med jobbet eftersom man lär sig oerhört 
mycket om företag inom ett gäng olika branscher. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
Oj vilken svår fråga! En vanlig dag kommer jag in vid niosnåret, tar en kopp 
kaffe och tittar igenom min kalender för att planera vad jag har att göra under 
dagen. Det är viktigt att planera dagen eftersom jag ofta jobbar med flera projekt 



 

 

samtidigt. Arbetsuppgifterna är beroende av vilka projekt jag är involverad i och 
är ofta väldigt varierande. Det kan vara allt från att göra DD inför en transaktion 
till att vara ute hos klient och arbeta på plats hos dem. 

Som konsult tror jag det är viktigt att man tycker det är roligt att ha flera bollar i 
luften samtidigt och att kunna samarbeta med många olika typer av människor. 
 

Vad är det bästa med ditt arbete?  
Det bästa med jobbet är nog som sagt att man får jobba med så mycket olika 
klienter inom helt skilda branscher. Det är också kul att arbetsuppgifterna är så 
varierande och att man aldrig riktigt vet hur ens dag kommer att se ut då det kan 
dyka upp nya uppgifter och projekt när som helst. Att man är omgiven av 
grymma kollegor gör ju inte jobbet sämre heller. 

Hur ser din karriärbana ut? (Vart började det för att sedan leda till där du 
är idag?) 
Nu har jag ju inte kommit så långt på min karriärbana än men den började här på 
CQ för ett drygt år sen och under den tiden har jag arbetat med privat M&A, 
publik M&A/aktiemarknadsrätt och finansmarknadsrätt inom ramen för 
rotationsprogrammet som finns i transaktionsgruppen på Cederquist. Nu har jag 
roterat klart och idag jobbar jag som sagt med privat M&A och 
finansmarknadsrätt vilket känns som en riktigt spännande kombination inför 
framtiden. 

Om du idag fick skicka ett meddelande till dig själv som N0llan, vad skulle 
det vara?  
Njut av studentlivet, du blir aldrig lika fri igen! 

Om du fick gå på ett student-event igen, vilket skulle det vara?  
München Hoben! 

Vad gör du helst när du inte jobbar?  
Utöver det gamla vanliga, dvs. resa, träna och umgås med vänner, är jag en 
sportnörd av rang och tittar därmed en hel del på sport (just nu är jag riktigt 
taggad på att NFL-säsongen har dragit igång). Jag försöker även spela golf så 
mycket som tiden (och min flickvän) tillåter. 

Vilken kurs från programmet var den roligaste? Vilken har du haft mest 
nytta av? 
De roligaste kurserna var nog börsrätt och american business law. Jag har även 
haft mycket nytta av american business law rent språkligt eftersom kursen var 
helt på engelska. Den kursen jag har haft mest nytta av är nog associationsrätten 
då aktiebolagsrätten är grunden för mycket av det jag jobbar med. 

 



 

 

Vad ska du göra när du svarat klart på alla dessa frågor? 
Tänkte försöka komma iväg till Norra Brunn och titta på lite stand-up med några 
kompisar. 

 

	


