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Sogeti etta på Radars lista över kundnöjdhet  
 

Idag lanseras Radars undersökning ”Leverantörskvalitet 2018” som synliggör hur 

nöjda svenska verksamheter är med sina IT-leverantörer. Sogeti är enligt rapporten 

ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 

2018 och rankas som nummer 1 i kategorin ”Konsulttjänster”. 

 
Stockholm, 6 december, 2018 – Radar genomför sedan 2012 årligen 

en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. 

Rapporten synliggör trender och toppleverantörer. ”Industrialiseringen 

av IT premierar kundcentriska aktörer”, konstaterar man bland annat i 

årets undersökning som engagerade 900 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer, i vad 

som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet. 

Leverantörerna har rankats i fyra olika kategorier; Infrastruktur & drift, Verksamhetsnära IT, 

Användarnära IT och Konsulttjänster. Sogeti finns åter igen med i rankingen och toppar listan i kategorin 

Konsulttjänster. 

– Kundnöjdhet och att skapa värde för våra kunder är det vi lever och brinner för. Vi är 

mycket stolta över att rankas nummer ett i Radars undersökning. Vi mäter också 

konstant hur nöjda våra kunder är via vårt Customer Satisfaction Index och synliggör vår 

extremt höga kundnöjdhet på vår webb. Att välja en leverantör med dokumenterat hög 

kundnöjdhet skapar trygghet, nära relationer och innovationskraft, kommenterar Sergio 

de Brito, vd på Sogeti Sverige. 

Det här är tredje gången på kort tid som Sogeti rankas som ledande. Nyligen placerade man sig även på 

listorna över ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” samt ”Karriärföretag 2019”. 

 

Läs mer om Radars Leverantörskvalitet 2018: https://radareco.se/r/2018/leverantorskvalitet/ 
Läs mer om Sogetis offentliga kundnöjdhetsindex: www.sogeti.se/otace  
Läs mer om Sogetis utmärkelser: www.sogeti.se/awards  
 

 

 

 

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  

27 000 medarbetare i 13 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska 

kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.  
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