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Luleå Tekniska Universitet valde Sogeti 
Sogeti Sverige AB (Sogeti) har undertecknat ett flerårigt avtal med 
Luleå Tekniska Universitet som innebär att företaget ska verka som en 
strategisk IT-Partner med extra fokus på tjänster inom Cloud och Data 
Analytics. 

Luleå 180424 – För att uppnå det ambitiösa utvecklingsprogram som Luleå 
Tekniska Universitet (LTU) har framför sig har man valt att fokusera sin IT-
konsultleverans till en strategisk partner inom systemutveckling. Valet föll på 
Sogeti som med sin lokala leveransförmåga, kombinerat med global expertis, 
motsvarade de höga krav som LTU ställde på partnerskapet. I partnerskapet 
läggs en extra stor tyngd på att stötta LTU i deras transformation från egen  
drift av system till moderna molnlösningar, samt framtagande av en helt ny 
molnbaserad plattform för analys av data. 

Avtalet mellan Sogeti och LTU sträcker sig över två år med möjlighet till 
förlängning i ytterligare två år. 

– Vi är stolta över att få möjlighet att leverera vår expertis 
inom IT till LTU, och särskilt att få vara en del av deras 
satsning på molnet och data analytics, då dessa två är några 
av våra stora satsningsområden, både lokalt i Luleå, nation-
ellt och globalt. Vår expertis inom dessa områden är något 
som vi är extremt stolta över då dessa representerar grund-
erna till den digitala transformation som många verksam-
heter bedriver idag, säger Johan Erixon, verksamhetsan-
svarig på Sogeti i Luleå. 

För mer information om Sogetis expertis inom Analytics & Cognitive samt Cloud 
besök:  
www.sogeti.se/analytics  
www.sogeti.se/cloud  

Ett högupplöst foto på Johan Erixon finns att hämta på: www.sogeti.se/prltu  

 
Kontaktpersoner: 
 
Johan Erixon, verksamhetsansvarig, Sogeti Luleå 
Tel: 076-837 62 64 
E-post: johan.erixon@sogeti.se  
 
Therese Sinter, global kommunikationsdirektör, Sogeti 
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com  

 
 

Om Sogeti 
Sogeti levererar högkvalitativa konsulttjänster inom IT och Engineering. I vår heltäckande 
tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, 
test- och kvalitetssäkring, Cyber Security, Cloud, systemförvaltning, samt Rightshore-tjänster. Sogeti 
har cirka 26 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 
svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.  
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