
Pressmeddelande 
Stockholm 2012-02-24 

 

Om Fujitsu 
Fujitsu är det ledande japanska företaget inom IT och kommunikation (ICT) och erbjuder en komplett 
portfölj av produkter, lösningar och tjänster. Över 170 000 medarbetare hjälper kunder i fler än 100 
länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att skapa framtidens samhälle tillsammans 
med våra kunder. Fujitsu i Sverige har cirka 1 200 medarbetare och ett heltäckande erbjudande inom 
IT och kommunikation, med kontor över hela landet. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en 
konsoliderad omsättning på 55 miljarder USD vid det finansiella årets slut, 31 mars 2011.  
 

 

Fujitsu och SJ i långsiktigt IT samarbete 

Fujitsu och SJ har tecknat ett avtal om arbetsplats som tjänst. Fujitsu kommer att ansvara för 
långsiktig drift och underhåll av SJ:s samtliga PC-arbetsplatser, arbetsplatsgemensamma 
tjänster och därmed tillhörande IT-infrastruktur.  

SJ har sedan 2009 låtit Fujitsu ha driftansvar för arbetsplatstjänster. Det nya avtalet löper under fem år 
och innebär både ett förnyat förtroende och ett betydligt mer omfattande samarbete. Samarbetet 
innefattar att Fujitsu hanterar arbetsstationer, arbetsplatsgemensamma tjänster samt tillhörande 
infrastruktur. 

– Vi är glada över avtalet. SJ har en viktig samhällsfunktion och det ställer mycket höga krav på 
tillgängligheten på tjänsten vi levererar. Vi gillar utmaningar som dessa och ska tillsammans med SJ 
arbeta för att tågen rullar som de ska, säger Bengt Engström, Nordic CEO på Fujitsu 

Förutom helhetslösningen för IT-infrastrukturen för arbetsplatsrelaterade tjänster ansvarar Fujitsu även 
för att tillsammans med SJ:s IT funktion arbeta proaktivt med att utveckla och förbättra IT 
infrastrukturen för tjänsten. En del i avtalet är en uppgradering av den tekniska plattformen som står 
inför omfattande modernisering. 

– IT är en viktig pelare för att vår verksamhet ska fungera och möta kundernas krav. Varje dag reser 
100 000 människor med SJ och resan ska vara säker, pålitlig, bekväm och enkel. Det betyder att vi 
ställer höga krav på våra leverantörer och vi är övertygade om att Fujitsu kommer att förvalta vårt 
förtroende väl, säger Tomas Bergh, Chef IT-drift på SJ  

Alla resor med SJ:s tåg i Sverige är märkta som bra miljöval. Därför har hållbarhet varit en viktig faktor 
för upphandlingen och höga krav har ställts på leverantörernas miljöarbete. Fujitsu och SJ är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001 som bland annat ställer krav på fortlöpande arbete med att minska 
klimatpåverkan och förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. 

Avtalet tecknades i mars och löper under fem år.  
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