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Intresse för idrott och träning börjar i takt
med den rådande hälsotrenden att leta sig
in på fler och fler kontor runtom i Sverige.
Crossfit-pass under luncherna varvas med
anmälningar till Vasaloppet, Vätternrundan
och Göteborgsvarvet. Medan de flesta är på
en hög nivå inom sin profession får de räknas
som glada amatörer i sitt idrottsutövande. På
AG Advokat finns ett väldigt tydligt undantag i
Måns Derk. Text & bild: Axel Ohlsson

En jurist och en
landslagsman
Iklädd blå skjorta och blå kavaj hälsar han välkommen till
AG Advokats kontor på Regeringsgatan i Stockholm. Han ham
nade på byrån 2015 efter en serie av – till viss del oplanerade men
– lyckosamma beslut.
– Efter gymnasiet visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Då
verkade ekonomi eller juridik roligare än teknik eller naturveten
skap. Jag sökte både juristprogrammet och Handels och valde till
slut juristprogrammet. Jag visste inte riktigt vad det var, men det
verkade kul när man såg det på tv. När jag kört något år tyckte jag
att det passade mig ganska bra, sedan fastnade man.
› Vad var det som gjorde att det passade dig?
– Jag gillade att juridik är mycket analysera och placera rätt
saker i rätt låda och sedan att kunna vrida och vända på saker som
inte passar och få dem att passa ändå. Det är argumentationstek
nik, psykologi, retorik – lite allt möjligt egentligen.
Efter att ha stött på AG Advokat under en arbetsmarknads
mässa på Stockholms universitetet hamnade han på byrån 2015.
– Det enda jag egentligen visste om AG då var att de höll
på med fastigheter. Och jag var lite inne på det, så jag sökte lite
spontant och var på en första intervju. Då nämnde de att Johan
Lindberg skulle komma in som ny partner och leda den transak
tionsgrupp som skulle bildas.
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RUTINERAD. Måns Derk
har spelat rugby sedan sina
tidiga tonår.
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»Man tjänar ganska mycket
på att vara den som tar i
mest samtidigt som det är
en väldigt intelligent sport
där man hela tiden måste
analysera vad man
har framför sig.«

– Det tyckte jag lät kul att vara med och köra igång något från
start. Sedan träffade jag Johan och tyckte att han verkade bra – så
jag hängde på det och sedan har jag blivit kvar.
Det är dock inte vägen till advokatfirman som särskiljer Måns
Derk från hans kollegor, det gör hans sidokarriär: som landslags
spelare i rugby.
– Min lillebror började först genom någon klasskompis. Vi hade
ganska många gemensamma kompisar så det slutade med att alla i
området där vi växte upp spelade.
– Rugby är en ganska ovanlig sport i Sverige. Antingen söker
man upp det aktivt efter att man sett det på tv, annars dras man in
i det via någon kompis. Det är väl så med all sport kanske, men det
är mycket lättare att bara falla in i att spela fotboll eller hockey.
› Kände du direkt att det var din sport?
– Nej, det gjorde jag nog inte. Jag spelade fotboll innan i
många år men fastnade aldrig riktigt. Rugbyn kändes roligare,
mycket för att det var lite mer aggressivt. Man tjänar ganska
mycket på att vara den som tar i mest samtidigt som det är en
väldigt intelligent sport där man hela tiden måste analysera vad
man har framför sig.
– Men jag fastnade nog inte för det direkt utan det var mer

att polarna spelade och man hängde på. Sedan fick man väldigt
mycket kompisar i laget och blev väldigt tajta. Så det var nog mest
en social grej egentligen fram till jag var någonstans 17, 18, 19, då
började jag tycka att sporten var det roligaste som finns.
– Det blev väldigt spännande att man fick åka så långt för att
spela. När man spelade fotboll i Södertälje var det bara matcher i
Södertälje, och knappt ens hela Södertälje. I rugbyn var det långa
resor buss tillsammans för att möta lag från andra städer. Det gör
också att man blir väldigt tajta i laget.
Från starten med kompisarna i Södertälje har han som
forward i tredje led – där man enligt Måns Derk ”är en rörlig
forward som gör mycket av grovjobbet” – tagit sig hela vägen till
det svenska landslaget.
– Jag var med på uttagningar till ungdomslag hela vägen, men
blev aldrig uttagen. Så jag kom med ganska sent. Min första lands
kamp gjorde jag 2014 borta mot Moldavien, det var ganska tufft.
– Sedan dess har jag varit med i princip hela vägen fram till nu.
Det har varit lite rörigt i landslaget så jag har flaggat för att jag
inte vet hur mycket jag kommer kunna vara med under 2017.
– Men det är väldigt kul så jag vill gärna vara med där ett par år
till – förutsatt att landslaget fortsätter vara seriöst.

UNIKT

material – varje dag!

LAGSPELARE. Precis som på
rugbyplanen arbetar Måns Derk
i team även på arbetet.
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MÅNS DERK
Ålder: 26 år.
Bor: Stockholm.
Uppväxt: Södertälje.
Familj: Mamma, pappa, tre syskon
(varav två rugbyspelare).
Längd: 180 cm.
Vikt: 93 kg.
Klubb: Södertälje.
Position: Forward i tredje led.
Titel: Biträdande jurist.
På AG Advokat sedan: 2015.
Utbildning: Juristprogrammet, Stockholms universitet och LUISS Guido
Carlo i Rom.

BLÅKLOCKA. Den tuffa sporten innebär att Måns Derk emellanåt dyker upp på jobbet med blåtiror.

Så hur fungerar det då egentligen att vara landslagsman i
rugby och samtidigt jurist på en framstående byrå?
– Många är väldigt intresserade så man får mycket frågor och
det händer under säsong att man dyker upp på ett möte med en
blåklocka. Jag tror att folk hade reagerat annorlunda om jag hade
spelat fotboll.
› Hur fungerar det att spela på en sådan hög nivå vid sidan av
ett fulltidsjobb?
– I början tränade jag lika mycket som jag gjorde innan jag
började jobba, men då hade jag en lite annan roll här på AG också.
Nu ska jag erkänna att träningsdosen minskat, i och med att jag
jobbat mer. Men jag tycker ändå att det fungerar bra, jag hinner
med fem till sex träningspass i veckan.
– Man hinner med det man vill hinna med. Nu går all fritid åt
till rugbyn, men det stör mig inte.
› Hur länge kommer du kunna hålla på att spela?
– Jobbet måste vara prio ett. Det är klart att man kan gå lite
tidigare för att hinna till en träning eller ta ledigt någon fredag för
att åka iväg någonstans och spela, på samma sätt som andra männ
iskor är lediga för att ägna sig åt sina fritidsintressen.
– Nu har jag ingen familj, ska man ha det blir det kanske svårt
att hinna med. Men just nu ser jag inget slut utan kör på så länge
kroppen håller.
› Tar du med dig något från rugbyn in i juridiken?
– Det finns likheter i allt. Den typen av juridik som vi jobbar
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»När man som ung jurist
kommer in behöver man väldigt mycket vägledning och
handledning. Så på båda
ställena följer man vad tränaren säger åt en.«
med, alltså transaktionsprocesser, handlar ofta om att man ska ta
någonting från A till B. Där krävs väldigt mycket lagarbete, man
måste förstå och kunna sin roll och göra sitt. Ska det fungera så
måste alla hugga i och göra sin del av arbetet. Sedan är det likt i att
man får anpassa sig till det som finns framför. Det gäller att kunna
läsa av och analysera situationen och sedan köra.
– Men om det är mer likt rugby än någon annan lagsport vet
jag inte. Däremot tror jag att det är jättebra att ha idrottsbak
grund oavsett vad man jobbar med. På en arbetsplats som den
här tror jag att det är extra bra. När man som ung jurist kommer
in behöver man väldigt mycket vägledning och handledning. Så

på båda ställena följer man vad tränaren säger åt en.
– Man har igen mycket av att med sig lagkänsla och lagarbete in
från idrotten.
› Tvärtom då, har juridiken gjort att du fått en annan förståelse
för rugbyn på något sätt?
– Jag vet inte, det kanske man har utan att man reflekterar över det,
säger Måns Derk och skrattar innan han samlar sig och fortsätter:
– Rugbyn är en sport som kräver väldigt mycket analytisk för
måga. Det är beslut som måste fattas på 0,0001 sekunder. Jag tror att
man om inte annat kan stimuleras här på jobbet till att reagera och
agera fortare i beslutssituationer.
Ett par timmar senare har Måns Derk bytt skjorta och kavaj
mot träningskläder ute på Årstafältet. I försommarsolen med Hud
dingevägen på ena sidan och en grupp glidflygare som övar starter
på andra sidan. På sin del av gräset dundrar spelarna i det kombine
rade laget av Södertälje och Hammarby med full kraft in i försvarare
utrustade med vadderade kuddar.
Efter drygt en och en halv timmas brysk behandling beordrar
tränaren på brittisk engelska spelarna att köra en sista vända av den
klassiska löpövningen idioten innan konor och bollar samlas ihop
och spelarna får lämna planen.
› Hur känns det där i morgon?
– Det är lugnt. Nu hade vi ju dynor när vi tacklades, säger Måns
Derk och ler.

Letar
du efter
kvalitet
som
varar?
Bland de viktigaste valen du gör
i affärslivet är att välja en juridisk
partner. Det gäller att hitta en byrå
som håller högsta kvalitet gällande
rådgivning och professionalism,
något vårt förtroende hos flertalet
världsledande bolag vittnar om.
När det kommer till servicenivån
så är den enklast att bevisföra i
skarpt läge. Välkommen in!

DEN MODERNA BYR ÅN
CEDERQUIST.SE

