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Pressmeddelande från AFRY 

AFRY utser ny chef för AFRY Energy Management 
Consulting i Sverige  

Henrik Tegnér ansluter till AFRY som chef för AFRY Energy Management 

Consulting i Sverige. 

Henrik Tegnér kommer till AFRY från Accenture, där han har arbetat i mer än 20 år och 

specialiserat sig inom management consulting mot den nordiska energisektorn. Henrik 

Tegnérs tillträde på AFRY markerar startskottet för AFRYs erbjudande inom management 

consulting i energisektorn i Sverige.  

AFRY Management Consulting bistår kunder med stöd i energiomställningen genom att 

erbjuda strategisk rådgivning, organisations- och verksamhetsutveckling, framåtblickande 

marknadsanalyser samt transaktionstjänster, som sträcker sig över ett brett spektrum av 

utmaningar och möjligheter i den snabbt föränderliga energisektorn.   

- Vi är mycket glada över att välkomna Henrik Tegnér till AFRY Management 

Consulting. Henrik för med sig lång erfarenhet och hans expertis kommer att 

uppskattas mycket när vi nu börjar erbjuda våra Management Consulting-tjänster 

till den svenska energisektorn för att bistå våra kunder i regionen med ledande 

rådgivning, säger Roland Lorenz, EVP och chef för AFRY Management Consulting.  

 

- Jag ser fram emot att få koppla samman AFRYs kombination av djup expertis inom 

energisektorn, management consulting och ingenjörsförmåga, med vår starka 

position som ett globalt företag med nordiska rötter. Möjligheterna är många och 

jag ser fram emot att samarbeta med kunder för att leverera effektiva lösningar, 

säger Henrik Tegnér, chef för AFRY Management Consulting i Sverige.  

Med fler än 400 managementkonsulter, och fler än 2000 teknikkonsulter specialiserade 

inom energi, har AFRY ett brett erbjudande inom energisektorn. Vi bistår kunder med 

rådgivning och stöd i fler än 80 städer i Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Nord- 

respektive Sydamerika.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef 

070-292 68 26 

 

Roland Lorenz, EVP and Head of Management Consulting 

+49 211 175 23 80 
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AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra 

kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.  

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som 

arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 
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