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Jordbruksverket valde Sogeti 
 

Sogeti har av Jordbruksverket åter igen valts ut som leverantör i myndighetens 
ramavtalsupphandling gällande IT-konsulttjänster.  

 
Jönköping, 13 januari 2021 – Jordbruksverket minskar ner på antalet leverantörer av IT-konsult-
tjänster och har i en ny ramavtalsupphandling gett tilldelning till fem leverantörer, varav Sogeti Sverige 
AB (Sogeti), med verksamhet på 20 orter runt om i landet, är en. 
 
Ramavtalet för IT-konsulttjänster omfattar arbete i olika steg inom ledning och styrning, systemutveckling, 
verksamhetsutveckling, integration och förvaltning av system. Följande roller ingår i området IT-
konsulttjänster: projektledare/uppdragsledare, Teamledare/Scrum Masters, testare, testledare, 
programmerare, IT-arkitekter, verksamhets- och kravanalytiker samt interaktionsdesigners. 
 
– Jordbruksverket är en viktig kund för oss och har så varit i många år. Vi är stolta och 
glada över att ha fått fortsatt förtroende att stötta Jordbruksverkets framåtlutade 
utvecklings- och digitaliseringsavdelning. Jordbruksverkets behov och Sogetis starka 
leveransförmåga är en perfekt matchning, säger nationell upphandlingsansvarig på Sogeti 
samt kundansvarig gentemot Jordbruksverket och fortsätter: 

 
– Vi kan bidra med experter inom samtliga områden och roller, vilket kompletteras med vår starka 
förmåga kring teamleveranser. Vår omfattande tjänsteportfölj samt vår gemensamma ansats och fokus på 
att arbeta agilt och med snabba leveranser är ytterligare styrkor som matchar Jordbruksverkets behov. 
Paketerade tjänster i framkant på den senaste tekniken, exempelvis Geo Satellite Intelligence, där vi med 
avancerad kognitiv bildanalys, Machine Learning och Deep Learning tänjer på gränserna och löser 
verksamhetsproblem, är ytterligare tillgångar som Jordbruksverket kan dra stora fördelar av. Vi ser fram 
emot att proaktivt stötta Jordbruksverkets digitaliseringsresa de närmaste åren. 
 
Det nya två-åriga avtalet, med option på ytterligare 1+1 år, beräknas träda i kraft 1 mars, 2021. 

 
 

### 
 
 
Ett högupplöst foto på Daniel Rostedt finns att ladda ner på: www.sogeti.se/newssjv  
 
Om Sogeti Sverige  
Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 20 kontor med totalt 1200 
medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och 
implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och 
Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska ”value in the making”-ansats och sin passion för teknologi hjälper 
Sogeti organisationer att digitalisera – snabbt. 
 
Som en global ledare inom konsult-, digital transformations-, samt teknik- och ingenjörstjänster ligger Capgemini-koncernen i 
innovationens framkant. Vi bemöter därmed våra kunders möjligheter inom molnet, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års 
erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett 
spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Som ett ansvarstagande och multikulturellt företag med 265 000 
anställda i ca 50 länder är vårt mål att släppa fram mänsklig energi genom teknologi, för en inkluderande och hållbara framtid. Med 
Altran omsatte koncernen 17 miljarder euro under 2019. 
 
För mer information besök www.sogeti.se.  
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