Intervju: Carl Svernlöv
Carl Svernlöv är den dubbelxaminerade affärsjuristen som kombinerar advokatkarriären med
bokskrivande och drönarflygning på fritiden.
I en intervju med BG Institute berättar han
bland annat hur advokatkarriären på en
internationell affärsbyrå gett honom
världen som arbetsplats – och framförallt
möjligheten att hålla kontakten med sitt
älskade USA.
Vi möter Carl i våra lokaler på Humlegårdsgatan i Stockholm.
Han har precis avslutat kursen ”Företagsöverlåtelser och
köpeskillingsreglering” när vi slår oss ner för att starta intervjun. Vi frågar Carl en inledande
fråga om vad han gör när han inte föreläser eller är i rättssalen.
- Att jag skriver juridikböcker på min fritid vet många. En lite mer dold hobby är att jag gillar att
flyga drönare. Jag tror att det är kombinationen av pojkdrömmar om att flyga med möjligheten att
ta fantastiska bilder ur ett helt nytt perspektiv som lockar.
Carl Svernlöv föddes i Uppsala, men växte upp i Linköping och flyttade under tonåren till
Greenwich, Connecticut USA, där han tog motsvarande gymnasieexamen från Greenwich High
School 1982. Efter att ha kommit tillbaka till Sverige gjorde han militärtjänstgöring och blev reservofficer i Flygvapnet för att sedan fortsätta sina studier på Uppsala universitet där han tog sin
juristexamen 1989. Att Carl skulle bli jurist var dock långt ifrån självklart. Juristutbildningen var
endast tänkt som ett steg på vägen till att bli diplomat.
- Mina föräldrar tyckte jag skulle bli diplomat och tipsade om att juristutbildningen var en god 		
väg dit. Via ett par olika sommarjobb fick jag dock upp ögonen för advokatverksamhet och tyckte
det verkade roligare.
Trots en avslutad juristexamen lockade en tillbakaflytt till USA lite för mycket och Carl bestämde
sig till slut för att återvända dit.
- Efter att ha gått tre år på High School i USA ville jag väldigt gärna tillbaka dit. Efter att ha tagit
jur-kand-examen i Uppsala 1989 läste jag därför en LL.M. på Harvard Law School, tog New York Bar
Exam och började jobba på Baker McKenzie i New York 1990. 1993 kom jag tillbaka till Sverige och
har jobbat på Baker McKenzie här i Stockholm sedan dess.
Trots att han bott i Sverige sedan han flyttade tillbaka 1993 är Carl Svernlövs kopplingar till USA
fortfarande starka.
Läs mer om kursen Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering som Carl leder tillsammans med Axel
Calissendorff här.

På frågan om vad som gör honom till en bra föreläsare är svaret enkelt.
- Dels har samlat på mig lite kunskap inom mina områden under resans gång, dels tror jag att det
märks att jag gillar att undervisa. Det ska vara lätt och roligt att höra på mig, även om ämnet kan vara
svårt.
Under hösten kommer Carl, tillsammans med Axel Calissendorf, guida deltagarna genom svåra
frågeställningar gällande överlåtelseavtalet vid ett företagsförvärv, med fokus på köpeskillingsreglering. Kurser som, om han själv får säga det, hjälper deltagarna att hålla sig à jour med det
senaste inom bolagsrätten och M&A.
- Jag har ju lite olika kurser - vad gäller den aktiebolagsrättsliga nyhetsdagen som jag håller i med
Erik Nerep är det ju bra att hålla sig a jour med utvecklingen. M&A-kursen med Axel Calissendorf ger
djupare insikter i förvärvsprocessen, som är en förutsättning för att många bolag ska växa genom
tilläggsförvärv.
Under de senaste åren har en upptrissad debatt om vinstintressen, CSR och hållbarhet rasat inom
bolagsrättssfären. En debatt som enligt Carl Svernlöv är missriktad då de båda intressena är fullt
förenliga med varandra.
- Det förs en tidvis het debatt om förenligheten mellan vinstintresset å ena sidan och CSR och hållbarhet å den andra, som jag själv anser är helt missriktad. De två är fullständigt förenliga och nuförtiden är det i princip en förutsättning för att driva ett långsiktigt vinstgenererande företag att
styrelse och ledning tar hänsyn till miljö, hållbarhet och socialt ansvar.
Utöver juridiken, föreläsningarna, drönarflygningen och bokskrivandet är det en sak Carl Svernlöv
alltid har i åtanke – att få tiden att räcka till.
På frågan om vad som varit den största utmaningen under han långa karriär är svaret enkelt.
- Att få tiden att räcka till för allt det jag vill göra. Det bästa med att vara både professor och advokat är kombinationen. Forskning och undervisning ger djupare insikter, som kommer klienterna
tillgodo. Det praktiska yrkeslivet ger inspiration till forskningsuppgifter och en förståelse för hur
reglerna fungerar - eller inte fungerar - i verkligheten, men det tar tid.

Låt dig inspireras och ta del av Carl
Svernlövs erfarenhet och kunskap
hos oss — du hittar kurserna som han
håller tillsammans med Axel Calissendorff hos oss på BG Institute här.
www.bginstitute.se

