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Pressmeddelande, 1 mars 2021 

 

SOFTRONIC INGÅR I DEN NYBILDADE FÖRENINGEN 
DIGITALISERINGSKONSULTERNA 
Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att 
accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. 

För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar 
som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential 
att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 

Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens 
möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå 
hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt 
välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.  

- För Softronic är det naturligt att engagera oss i föreningen och det arbete vi har framför oss då 
det harmoniserar med vår ambition att bli det ledande GoodTech-företaget och skapa verklig 
samhällsnytta. Det är roligt att branschen har en stor vilja att tillsammans arbeta med dessa 
frågor och föreningen Digitaliseringskonsulterna är en del i det samarbetet, säger Per 
Adolfsson, VD på Softronic. 

Han tillägger:  

- Vi har idag ett proaktivt arbete för att bidra och stötta våra kunder i hållbarhetsfrågor och vi ser 
gärna en utökad dialog med våra kunder om detta område, avslutar Per.  

Lär dig mer om föreningens ambition här:  

Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter 
Coronakrisen - Digitaliseringskonsulterna.se 

KONTAKTPERSON 
Per Adolfsson VD, Softronic AB (Publ) 
per.adolfsson@softronic.se  
Tel: +46 70-775 78 50 

 

Om Softronic 
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att 
skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och 
drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är 
börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Arjeplog. www.softronic.se 

 

https://digitaliseringskonsulterna.se/nyheter/digitaliseringskonsulterna-accelererar-sitt-strategiska-arbete-for-ett-smart-och-fossilfritt-samhalle-efter-coronakrisen
https://digitaliseringskonsulterna.se/nyheter/digitaliseringskonsulterna-accelererar-sitt-strategiska-arbete-for-ett-smart-och-fossilfritt-samhalle-efter-coronakrisen
mailto:per.adolfsson@softronic.se
http://www.softronic.se/

	KONTAKTPERSON

