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Anders Aspegren                                            
Titel: Advokat och Managing Partner
Drivkraft: Bygga ett starkt medar-
betarlag på Fylgia
Motto: Positiv energi
Familj och fritid: Fru och 2 barn. 
Träning, cykling, skidåkning och båtliv

i ska kunna leverera allt ett me-
delstort företag behöver vad gäller 
juridiska tjänster och vi stärker och 
utökar kontinuerligt vårt team. Nyl-

igen rekryterade vi exempelvis en expert inom 
entreprenadjuridik för att ytterligare förstär-
ka vårt samlade erbjudande, säger Anders                  
Aspegren, managing partner på Fylgia.

 I Fylgias kundregister finns många  medelsto-
ra företag, men även större aktörer. Offentlig 
sektor som Konkurrens och Upphandling, 
Kommersiell tech & IP samt Fastighetsrätt är 
några områden där Fylgia utmärker sig lite ex-
tra. Fylgia erbjuder även M&A-tjänster, där de 
bland annat har många internationella klienter 
som förmedlas via en samarbetsbyrå i London.

Feedbackkultur som ska 
genomsyra hela företaget
– På senare år har vi fokuserat på att rusta 

vår verksamhet internt, bland annat i form av 
nyrekryteringar vars expertis kompletterar by-
råns övriga jurister. Vi befinner oss dessutom 
mitt i en spännande digitaliserings- och mod-
erniseringsprocess, säger Anders Aspegren. 
Han fortsätter och berättar att Fylgia arbetar 
aktivt med jämställdhetsfrågor samt att vida-
reutveckla den feedbackkultur som ska ge-
nomsyra hela företaget.

–Min personliga drivkraft är att bygga ett 
starkt medarbetarlag som matchar elitseriens 
krav. Hos oss råder självklart en professio-
nell anda, men det är också viktigt att det ska 
vara roligt att jobba hos oss. Vi har prioriterat 
att rekrytera medarbetare med stort engage-
mang och hög social kompetens, vilket bidrar 
till trivseln och en stark företagskultur, säger            
Anders Aspegren. 

Advokatbyrån Fylgia är en affärsjuridisk byrå vars främsta ledord är affärs-
förståelse, partnerskap och engagemang. Fylgias kundnära arbetssätt är 
både uppskattat och efterfrågat, vilket toppbetyg i flera kundundersökningar 
vittnar om.

V

OM FYLGIA
Advokatfirman Fylgia startades 1986 och 
går sedan 1991 under namnet Fylgia, 
namnet på den nordiska mytologins stän-
digt närvarande personliga skyddsande. 
Fylgia består av 57 medarbetare, varav 35 
är jurister.

FYLGIA - EN KOMPLETT AFFÄRSJURIDISK 
BYRÅ FÖR MEDELSTORA FÖRETAG

VI HAR PRIORITERAT ATT 
REKRYTERA MEDARBETARE 
MED STORT ENGAGEMANG 

OCH HÖG SOCIAL KOMPETENS, 
VILKET BIDRAR TILL TRIVSELN 

OCH EN STARK 
FÖRETAGSKULTUR
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