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Vägen till universitetet kan 
kännas lång och svår. Vi vill 
därför inspirera fler unga 
personer till fortsatta studier. 

Att börja studera på universitetet kan kännas 
avlägset eller främmande, särskilt om dina 
föräldrar inte har läst på universitet eller om 
de har studerat i ett annat land än Sverige. 
Vårt mål är att göra den resan kortare för dig.

Ibland kan det även verka som att jobb 
som kräver många års studier och höga 
betyg är reserverade för elever med viss 
bakgrund eller som kommer från vissa 

områden och skolor. Den uppfattningen 
vill vi ändra på. Våra medarbetare har olika 
bakgrunder, förmågor och perspektiv vilket 
är nödvändigt för att vi ska kunna ge den 
bästa möjliga juridiska rådgivningen. 

Studie- och mentorskapsprogrammet 
Studera för livet syftar till att underlätta för 
och motivera fler unga personer till fortsatta 
studier efter gymnasiet. 
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AZADEH RAZANI 

Advokat och mentor

”För mig har det varit viktigt 
med förebilder och mentorer 
som inspirerar och stöttar. 
Ibland är de största hindren 
ens egna tankar. Ett samtal 
med en mentor kan vara den 
extra knuffen som behövs 
när det känns tungt. Själv 
ser jag till att omge mig med 
inspirerande personer som 
jag kan hämta kraft hos och 
utvecklas med.”
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Vad erbjuder vi?

Universitetet är ofta en nyckel till ett bra 
jobb och en bra framtid. Med vårt studie- 
och mentorsprogram lovar vi att hjälpa 
och stötta dig hela vägen till universitetet. 
Kanske väljer du att läsa juridik, vilket vore 
extra kul för oss eftersom de flesta som är 
engagerade i programmet är jurister.

Vårt program löper under två år med start 
under hösten 2022. Programmet består 
av två delar som vi kallar Motivation och 
Mentorskap.
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Motivation
Motivationsdelen innebär att du ett par gånger varje termin kommer på besök hos 
oss eller något företag som vi samarbetar med. Det kan handla om en föreläsning 
eller ett studiebesök. Du får också träning i att presentera inför en grupp. 
Inför hösten 2022 består denna del bland annat av:

1.  Introduktionsföreläsning

2.  Ekonomin och världsläget

3.  Inspirerande studiebesök

4. Presentationsträning
Samtliga elever som blivit antagna kommer på 
besök hos oss för en introduktionsföreläsning 
där vi lär känna varandra. 

En av Sveriges främsta ekonomer och byråns Senior 
Economist Klas Eklund ger oss en närmare inblick i 
ekonomiska frågor och hur ekonomin fungerar.

Vi får lära oss om ett känt svenskt företags väg fram till 
där de är idag och kommande utmaningar. Vi träffar även 
medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter.

I slutet av terminen håller varje elev, med stöd  
av oss, en fem minuter lång presentation kring  
ett valfritt ämne.



11

Mentorskap
Mentorskapsdelen innebär att du under hela programmet kommer att följas 
och få stöd av en yngre och en senior mentor. 

VARFÖR ÄR DETTA BRA FÖR DIG? 

Syftet med mentorsprogrammet är att  stärka 
dina förutsättningar för universitetsstudier. 
Samtidigt vill vi möta framtidens jurister, 
läkare, ekonomer, ingenjörer, programmerare 
eller vad du nu väljer att studera till!

När du deltar i vårt program Studera 
för livet så investerar du en del av din tid. 
Det gör vi också och räknar med ett aktivt 
deltagande från din sida under  föreläsningar 
och studiebesök. 

VAD FÅR DU UT AV PROGRAMMET?  

•  Du bjuds in till en rad intressanta före-
läsningar och studiebesök. 

•  Du får ta del av dina mentorers erfarenheter 
och nätverk som kan vara värdefulla för 
dina fortsatta studier, samt din framtida 
karriär och yrkesliv.

•  Du knyter kontakter med elever som är lika 
motiverade och duktiga som du.

Sammantaget hoppas vi att detta leder till 
ett stärkt självförtroende och en framtidstro 
hos dig och att det ökar möjligheterna att 
du studerar vidare.

Yngre mentor Senior mentor
Den yngre mentorn är en jurist 
som arbetat ett par år hos oss. 
Tanken är att den yngre mentorn 
ska ha en mer löpande kontakt 
med dig och fokusera på att ge 
dig en extra förberedelse inför 
universitetslivet. 

Den seniora mentorn är en 
partner hos oss eller en erfaren 
person från ett företag som vi 
samarbetar med. Den seniora 
mentorn bidrar till din utveckling 
med sin omfattande erfarenhet 
från näringslivet.

Studera för livet
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”Jag kom till Sverige när 
jag var 18 år.  Kunde inte 
ett ord  svenska men 
 genom hårt arbete och 
en  gnutta tur så arbetar 
jag i dag med finans-
juridik på  Sveriges 
 största  advokatbyrå. 
Goda studie resultat 
 öppnade en mängd 
 dörrar för mig.”

”Juridik var inte det 
självklara valet, och 
ärligt talat kanske inte 
det viktigaste valet. Jag 
hittade rätt, men att 
jag alls valde att läsa 
på universitetet var det 
som blev helt avgörande 
för mig. I dag är arbets-
marknaden ännu tuffare 
och jag uppmuntrar alla 
som har chansen att 
 plugga att ta den.”

SIXTO RIOS

Advokat och mentor
JOEL MÅRTENSSON

Advokat och mentor
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Vem kan ansöka? Vad krävs?

Ansökan öppen

1 juni – 31 augusti
Hur ska ansökan se ut?

Vägen till universitetet är lång och vi vet att 
den kan kännas ännu längre om dina för-
äldrar inte läst på universitet, eller om de 
har studerat i ett annat land. Därför är detta 
program riktat till elever som kommer från 
familjer där ingen av föräldrarna har en 
svensk akademisk utbildning. 

Din ansökan ska innehålla ett  personligt brev 
samt betyg från första året på  gymnasiet.

I samband med att du ansöker till  studie- 
och mentors programmet kommer vi att 
 behandla de person uppgifter som du  lämnar 
till oss för att hantera din ansökan. Vi kom-
mer att behandla alla personupp gifter i 

 enlighet med gällande lagstiftning och vår 
 policy gällande behand ling av personuppgifter. 

ANSÖKAN SKICKAS TILL 

studeraforlivet@msa.se
VID EVENTUELLA FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA 

malin.sintorn@msa.se

• Du har precis gått ut första året på ett  
treårigt hög skole förberedande 
gymnasieprogram. 

• Ingen av dina föräldrar har en svensk 
universitets- eller högskoleutbildning.



LITE MER OM OSS

Mannheimer Swartling är en av Nordens största och 
 främsta advokat byråer. Byrån verkar över hela världen. 
Vår verksamhet bedrivs från  kontor i Sverige, Belgien, 
Singapore och USA. 

Bland våra klienter finns några av världens mest 
framgångsrika företag och organisationer. Hos oss 
och de klienter som vi arbetar med blir du bedömd 
 efter hur  duktig du är och hur väl du samarbetar, 

 oavsett vem du är. Vi tror på en laguppställning där 
alla är olika och på laget före jaget. 

LÄS MER PÅ MANNHEIMERSWARTLING.SE

            MANNHEIMER_SWARTLING

            MANNHEIMER SWARTLING


