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Erik Sjöman, specialist på aktiebolags-
rätt på Vinge, är den kollega som affärs-
advokaterna helst anlitar i samband med
ett affärsjuridiskt ärende.

”Oerhört intelligent”  och ”en mycket
duktig advokat” är omdömen från under-
sökningen. av PETER JOHANSSON  
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BÖRSEXPERT
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NAMN Erik Sjöman

ÅLDER Har just fyllt 40 år

FAMILJ Fru och två barn

SENAST LÄSTA BOK Erik Nereps bok
om Skandia

SENASTE FILM Lilla anna och
långa farbrorn

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT
”Till min förtret fick jag en p-bot
förra veckan”.

’’
Att kunna 
bemästra hur
aktiebolag 
fungerar, 
det är
näringslivets
kärna.
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personer medver-
kade i årets upplaga
av Legally yours 
undersökning advo-
katernas advokat.

TIDIGARE VINNARE
2015
Biörn Riese
2014 
Christer Danielsson
2013 
Biörn Riese
2012 
Peter Danowsky

BIÖRN RIESE
Mannheimer Swartling 4,5 procent2

935

ed knapp marginalsamlade Vinges
Erik Sjöman flest röster när de affärsjuri-
diska advokaterna uppmanades att välja
vilken kollega de helst skulle anlita vid
ett affärsjuridiskt ärende.

”Oerhört intelligent”
”En mycket duktig advokat” är omdö-
men från undersökningen.

Tvåa blev Mannheimer Swartlings
Biörn Riese.

Erik Sjöman är specialiserad på aktiebolagsrätt
och verksam vid Vinges kontor i Malmö och Stock-
holm, 

– Det här är jag väldigt glad för. Men det första
jag tänkte när du ringde var att det måste ha blivit
något tekniskt fel, skrattar han.

– Men det beror ju på vad man lägger i formu-
leringen ”affärsjuridiskt ärende”. Ingen med för-
nuftet i behåll kommer till mig med till exempel
en kollektivavtalstvist.   

– Men om man i frågan lägger att man ser en
aktiemarknads- eller aktiebolagsrättslig proble-
matik framför sig så det kanske finns ett par ad-
vokater som kommer att tänka på mig – och det är
jag glad för.
Varför blev du advokat?
– Jag började läsa juridik i Lund i brist på bättre

ERIK SJÖMAN
vinge 4,7 procent1

ULRIK SMEDBERG
Glimstedt 2,9 procent5

SARA SPARRING
Synch 2,5 procent7 OLLE FLYGT

Mannheimer Swartling  2,3 procent9 EVA-MAJ MÜHLENBOCK
Lindahl 2,1 procent10

ROBIN OLDENSTAM
Mannheimer Swartling 2,7 procent6 DAVID AVERSTEN

Delphi 2,5 procent7

CHRISTER DANIELSSON
Danielsson & Nyberg  3,5 procent3 DICK LUNDQVIST

Gernandt & Danielsson 3,3 procent4

ADVOKATERNAS
ADVOKAT   2015

M
idéer. Redan från första terminen visade det sig
att det var helt rätt. Jag gillade juridik skarpt från
början. 

– Att det blev just Vinge var mer en slump. Det
var en byrå med gott rykte, och en av de byråer
som jag funderade på att söka mig till.   

Det är många som nämner den här bananskals-
situationen kring hur de kom in i juridiken.

– När du intervjuar någon om femton år - som
börjat idag – så kommer det nog vara färre som
sanningsenligt säger att yrkesvalet och specia-
listinriktningen var en slump. I dag tror jag att
studenterna tidigare får tydlig föreställning  om
vad man vill arbeta med. Förr var det ett bredare
anslag och en lägre grad av specialisering när
man tog sina första steg på byrån

Varför specialiserade du dig på börsjuridik?
– Tidigt tyckte jag att aktiebolagsrätt var spän-
nande.  Det är en kombination av utmanande juri-
diska svårigheter i en affärsmässig kontext.

– Hur aktiebolag fungerar, att kunna bemästra
det är näringslivets kärna. Det kändes lockande.
Och att göra det i börsmiljö, med de extra dimen-
sioner det innebär, är extra krävande och roligt.
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2010 utsågs Erik Sjöman till ledamot i Stock-
holmsbörsens bolagskommitté. En diskret nyck-
elposition med möjlighet att stoppa – eller
godkänna – nya noteringar.

– Det är utan tvekan ett väldigt spännande och
utvecklande uppdrag. Det ger en unik insyn i hur
börsnoteringsprocesserna går till. Det ger rutin.
Med tiden får man en mer subtil känsla för när
allt står rätt till med ett bolag och när det kanske
inte gör det. 

Begränsar den rollen din möjlighet att biträda
klienter vid noteringar?
– I de fall jag eller min byrå är ombud så är jag na-
turligtvis jävig i bolagskommittén. Då ser jag
processen från rådgivarhåll, och i de övriga fallen
gör jag det från börsens synvinkel. 

– Men det innebär att börsintroduktioner inte är
den vanligaste transaktionstypen för mig. Jag
försöker oftast att inte ha en operativ roll i sådana
ärenden utan i första hand fungera som bollplank
till kollegor. 

I en intervju för några år sedan konstaterade
du att advokatbyråer kan vara en ”farlig
miljö”, du syftade arbetsförhållandena. Vad
tycker du i dag?
– När det bränner till på en advokatbyrå så är det
bråttom. Det är viktigt och samtidigt kan det röra
svåra, komplexa frågor. Och de låter sig inte alltid
hanteras under vanlig arbetstid.  Hade det här
inte varit ett väldigt spännande jobb så hade det
inte varit värt den bieffekten – men nu är det
något man får finna sig i. 

– Men det gäller att vara vaksam så att man
inte jobbar alltför mycket – det finns ju annars
outtömliga möjligheter till det.

Vilket är ditt bästa råd till en klient?
– En typ av frågor som jag ställs inför hyggligt re-
gelbundet gäller börsbolags informationsgiv-
ning. Ofta väcks frågor om när de behöver
informera m något, vad som ska sägas och om de
över huvud taget behöver informera.  Där, liksom
i många andra frågor som gäller god sed på mark-

Redan nu pågår fler diskussioner
om utköp från börsen än vad det
gjorde bara i våras.’’
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LENa FråNSTEDT LoFaLk, 
kanter advokatbyrå 7,6 procent

PETEr DaNowSky 
Danowsyk & Partners 6,3 procent

biörN riESE 
Mannheimer Swartling 6,3 procent

axEL CaLiSSENDorFF, Calissendorff & Swarting,
Sara SParriNG, Synch
DiCk LUNDqviST, Gernandt & Danielsson

5,1 procent

1
2
2
4

LENa FråNSTEDT LoFaLk, 
kanter advokatbyrå 6,5 procent

ULrik SMEDbErG, 
Glimstedt 6,5 procent

biörN riESE, Mannheimer Swartling 
CarL SvErNLöv baker & Mckenzie 
CECiLia kiNDGrEN bENGTSSoN, Lindahl
LEiF LjUNGHoLM, Glimstedt
PETEr DaNowSky, Danowsky & Partners
STEN baUEr, baker & Mckenzie 3,3  procent

1
2
3

HUMANJURIDISKA 
ADVOKATERNAS VAL:

BROTTMÅLS-
ADVOKATERNAS VAL:

LENa FråNSTEDT LoFaLk, kanter advokatbyrå, toppar båden de humanjuridiska advokaternas som 
brottmålsadvokaternas val.

FÖRDELNING
KVINNOR
OCH MÄN

37,8 %
KVINNOR

62,2 %
MÄN
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naden och som rymmer bedömningsfrågor, så är
det nästan alltid en god ide att i tvivelsmål välja
den transparenta vägen. 

– Över huvud taget är det viktigt att inte nöja
sig med att konstatera vad regelns bokstav inne-
bär utan att också fundera över vad som är lämp-
ligt och omdömesgillt. Det är särskilt viktigt i
börsmiljö och för förtroendet för marknaden.

Vilken är den största förändringen sedan du
började som advokat?
– Regelbördan för noterade bolag ökar mycket
hastigt. Jag ser ingen avmattning Vid
halvårsskiftet är det bland annat de nya mark-
nadsmissbruksreglerna som ska börja tillämpas.

– Det händer ständigt mycket som påverkar
rådgivningen.  Jag tycker att det är viktigt att inte
bara hänga med reaktivt utan också proaktivt

delta när regler skapas och utvecklas och i utvär-
deringen av praxis. Det är nödvändigt för att verk-
ligen kunna vara i framkant och leverera
spetskompetens. Efterfrågan på sådan ökar hela
tiden, i och med att regelverket sväller och kapi-
talmarknaden blir mer komplex.

Hur tror du att marknaden kommer att ut-
veckla sig under det kommande året? 
– Jag har svårt att tro att den nuvarande intensi-
teten kommer hålla i sig vad gäller börsintroduk-
tioner. Redan nu ser vi att våren lär innehålla ett
inte obetydligt antal introduktioner, men däref-
ter är det svårt att få en överblick.

– En tydlig scenförändring är att det redan nu
pågår fler diskussioner om utköp från börsen än
vad det gjorde bara i våras. Underlaget är dock lite
för tunt för att säga om det är tillfälligheter eller
om det är början på en period med ökad publik
m&a-aktivitet. 

Har du någon förebild?
– Inom byrån har jag framförallt två stycken.
Peter Oscarsson och Göran Nyström, delägare i
Malmö respektive Stockholm.  De är olika som
personer men har det gemensamt att de har väl-
digt lång och gedigen erfarenhet, något man inte
kan skaffa sig annat än genom idogt arbete. Jag
lyssnar mycket på båda två.  l

Det gäller att vara vaksam så att man inte
jobbar alltför mycket – det finns ju annars
outtömliga möjligheter till det.’’
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Markadens bredaste utbud av utbildningar inom juridik
- ledd av landets främsta experter

www.bginstitute.se

”Har gått flera kurser i er regi 
och är nöjd med 

både arrangemanget och 
ämnesurvalet. Era föreläsare har en 

klar och nära dialog 
med de kompetenta 

kursdeltagarna”

Boka utbildning idag

En bättreupplevelse!bginstitute.se


