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–En av våra främsta styrkor är att vi har en 
verklig affärsförståelse för de branscher våra 
klienter verkar i, från bygg- och fastighets-
sektorn till gruvnäringen, skogsindustrin, 
energisektorn och miljöområdet. Många 
faktorer bidrar till våra djupa bransch- 
insikter, bland andra både våra långsiktiga 
klientrelationer och det faktum att vi ofta 
besöker våra klienter på plats i deras verksam-
het. Vi tar affärsjuridiken till deras hemma-
plan. Vår vision är att vara det självklara 
förstahandsvalet för klienter inom teknik-
intensiva verksamhetsområden, säger Maria  
Wallenborg Ekdahl, vd på Foyen.

En modern byrå med ett innovativt 
arbetssätt
Foyen grundades i Stockholm 1987 och 
etablerade kontor i Malmö år 2000 samt i 
Göteborg 2010 och är en nischad byrå med 

fokus på att samla den absoluta spetskom-
petensen inom sina kärnområden. Byrån 
arbetar mycket med att dela sin kompetens 
och kunskap genom till exempel utbildningar 
och artiklar. Foyen tror att det leder till min-
skat beroende av individuella jurister för 
våra klienter och ett starkare varumärke för 
företaget som sådant.

–Vi följer vår tid och bedriver vår 
verksamhet på ett modernt sätt. Min över-
tygelse är att om vi som byrå uppfattas som 
modern kan vi vinna stora konkurrens-
fördelar, både på marknaden och när vi ska 
konkurrera om de bästa juristerna. Foyen 
har bland annat valt att rekrytera mig som 
extern vd, vilket inte är så vanligt i vår 
bransch. Jag och Foyen hoppas att detta 
ska uppfattas som ett modernt grepp. Som 
ledare vill jag skapa engagemang hos mina 
medarbetare. Jag drivs själv av engagemang 

och tror att samarbete, bekräftelse och stolt-
het över såväl arbetsplatsen som den egna 
prestationen är viktiga drivkrafter för att 
skapa det stora engagemang för våra klien-
ter och deras utveckling som vår verksam-
het bygger på. Jag blir stolt när jag ser att 
medarbetare utvecklas, vilket sker hela 
tiden, säger Maria Wallenborg Ekdahl.

Foyen har på senare år genomgått en 
spännande tillväxtresa. Maria Wallenborg 
Ekdahls ambition är att tillsammans med 
delägarna expandera byrån ytterligare 
framöver, även om tanken inte är att utveck-
las till någon traditionell storbyrå. En advo-
katbyrå med sikt på tillväxt måste uppfattas 
som en attraktiv arbetsplats med bra villkor. 
Det kräver i sin tur att biträdande jurister 
och unga advokater känner att det har infly-
tande över verksamheten.

Foyen är Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik. Med ett hundratal 
medarbetare i Sveriges tre största städer har Foyen intagit en ledande position som leverantör av 
affärsjuridiska tjänster till klienter som är verksamma i teknikintensiva branscher.

Foyen – ett självklart val

Smidig omställning under Corona-
pandemin
–Vi har länge satsat på digitalisering och 
fortsätter att investera inom detta område. 
Vi var på så vis ganska väl rustade när pan-
demin bröt ut. Men även vi har förstås fått 
öka takten i det avseendet. Digitala möten är 
till exempel oumbärliga som komplement 
till fysiska möten och utbildningar även 
om de aldrig helt kommer kunna ersätta 
det personliga mötet. Digitala hjälpmedel 
hjälper oss att effektivisera vårt arbete även 
om den strategiska rådgivningen från er-
farna advokater i kniviga situationer knap-
past kommer kunna levereras av AI inom 
överskådlig tid. Vi uppfattas av många som 
en stabil, trygg och generös arbetsgivare 
vilket underlättade den omställning och 
anpassning vi med nödvändighet behövde 
göra i våras med arbete i stor utsträckning 
hemifrån. Vi har klarat oss mycket bra hit-
tills under pandemin, både på grund av vår 
digitaliseringsresa men inte minst efter-
som vi har så engagerade och flexibla med- 
arbetare som varit lojala och behjälpliga i 
det arbetet, säger Maria.

OM FOYEN

Foyen grundades 1987 och är en affärs-
juridisk byrå som är specialiserad mot 
teknikintensiva branscher med entrepre-
nadrätt som kärnkompetens. Foyen har 
ca 100 medarbetare, varav 19 delägare. 
Verksamheten finns representerad med 
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Falun.

Foyen är en advokatfirma som är specialiserad 
inom entreprenad, fastighet, kommersiell hyresrätt, 
mark och miljö, offentlig upphandling och process. 
Hos oss blir du snabbt delaktig och får chansen att 
jobba med några av Sveriges idag ledande special-
ister inom juridik, i en modern och flexibel miljö.
 
Intresserad? Gå in på foyen.se och läs mer.
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