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Pressmeddelande från AFRY 

AFRY och Norrsken i stort samarbete för att påskynda 
den hållbara omställningen  

Genom ett omfattande kunskapsutbyte där kraften i digital teknik och 
entreprenörskap kombineras ska AFRY och Norrsken Foundation arbeta 
gemensamt för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. 
Samarbetet ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen. 

AFRYs 16 000 experter världen över besitter djup kunskap och erfarenhet inom 
hållbarhet och digitalisering. Genom att stötta Norrskens entreprenörer inom områden 
som framtidens städer, bioindustri, ren energi och food & life science ska samarbetet 
göra skillnad på riktigt.   

– Digitalisering är ett av de mest kraftfulla och universella verktyg vi har för att ta itu 
med våra största utmaningar just nu. Tillsammans med Norrsken ska vi utbyta 
kunskap och erfarenheter för att innovera, digitalisera och, framför allt, skala upp 
lösningar som driver omställningen till ett hållbart samhälle, säger Jonas Gustavsson, 
vd och koncernchef för AFRY.  

Norrsken är en ideell stiftelse som stödjer entreprenörer som arbetar för att lösa våra 
största utmaningar, som klimat- och miljöfrågor, fattigdom, svält, psykisk hälsa och 
integration. Norrsken gör detta dels genom att driva ett kontorshotell i Stockholm med 
plats för 450 driftiga entreprenörer, dels genom en riskkapitalfond, finansierad av 
grundarna, som investerar i företag med potential att radikalt förbättra världen.  

AFRYs experter ska dela med sig av kunskap och insikter inom hållbarhet och 
digitalisering till Norrskens entreprenörer för att hjälpa dem utveckla och skala upp 
hållbara lösningar. Vissa entreprenörer kommer även att bli en del av AFRYs 
ekosystem av kunder, partners och medarbetare, för att driva idéer, innovation och 
nya affärsmodeller. För att kickstarta samarbetet har två fokusområden identifierats: 
de digitala lösningarna och kunskapen bland entreprenörerna och en djupdykning i 
food & life science-projekt. 

– AFRY ska hjälpa våra entreprenörer att lösa några av världens största utmaningar. Vi 
ser båda den enorma potentialen i kombinationen digital teknik och entreprenörskap – 
och genom partnerskapet får våra fantastiska entreprenörer tillgång till 16 000 
experter över hela världen, säger Johanna Blendow, Global Partnership Manager på 
Norrsken Foundation. 

 

Samarbetet i korthet: 

- AFRYs experter erbjuder Norrskens entreprenörer mentorskap och stöd inom 
hållbarhet och digitalisering.  
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- Entreprenörer på Norrsken kommer att bli en del av AFRYs ekosystem av 
kunder, partners och medarbetare, för att driva idéer, innovation och nya 
affärsmodeller.  

- Vi tror att inkludering och mångfald kommer att hjälpa oss att lyckas, 
tillsammans med talanger som delar samma ambition. 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Nyman, global presschef  
+ 46 70–646 95 55 
 
 
Om Norrsken 

Norrsken Foundation stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, såsom 
fattigdom, svält, miljöfrågor, mental hälsa och integration. Norrsken är en icke-
religiös, ideell stiftelse grundad 2016 av Niklas Adalberth. Norrsken driver det 
prisbelönta Norrsken House i Stockholm, där 450 impact-tech entreprenörer arbetar, 
samt en €100 miljoners VC-fond och fem interna initiativ: Klarity, Osmond Labs, 
Impact Week, 29k och Action Against Corona. Under 2021 öppnar Norrsken Östafrikas 
största nav för entreprenörer i Rwandas huvudstad Kigali. 
 
 
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och 
rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. 
 
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, 
som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. 
 
Making Future 

 

 


