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Skaper Skandinavias største design- og
innovasjonsmiljø

Sopra Steria og EGGS Design går sammen om å skape det ledende design- og
innovasjonsmiljøet i Skandinavia. Til sammen er de allerede størst i Norge.

– EGGS Design er et sterkt selskap som har etablert seg som et fyrtårn
innenfor designdrevet innovasjon og forretningsutvikling. Jeg er stolt av at de
snart blir en del av Sopra Steria, og vi ser frem til å bygge en ny fremtid
sammen. Totalt vil vi sammen telle nesten 300 medarbeidere innen design-
og innovasjonssegmentet, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra
Steria Skandinavia.



– Vi har lenge hatt et av landets største designmiljøer i Sopra Steria, men
både vi og kundene våre ser hvor viktig design er for å lykkes med
digitalisering og bærekraftig forretningstransformasjon. Det gjør at vi ønsker
å gi full gass innenfor området. Med EGGS på laget får vi også med oss en
sterk merkevare, utrolig mange flinke folk og bunnsolide kundereferanser på
innovasjon innenfor alle sektorer. Vi vil bevare selskapet som en egen
forretningsenhet i Sopra Steria – men med tett samarbeid med våre øvrige
forretningsområder. Vi ser på dette som et partnerskap, sier Rusti.

Designorienterte metoder med fokus på bærekraft og mennesker blir stadig
viktigere i transformasjonsprosessene til virksomheter. Gode og
brukersentrerte løsninger trenger innovasjon basert på designtenkning,
forretningsdesign, tjenestedesign, industridesign, digital design og mye mer.
Med nye organisasjonsformer der tverrfaglige og smidige, eller agile team
står i sentrum, blir det viktigere enn noen gang å ha designkompetanse på
tvers av virksomheten.

Deler verdisett og menneskesyn
Ulla Sommerfelt er administrerende direktør for EGGS, og var også
medgrunnlegger da selskapet ble startet opp for 10 år siden. Hun har alltid
hatt ambisjoner om internasjonal vekst, og har lenge ønsket seg en partner å
vokse med:

– Det føler vi at vi har fått i Sopra Steria. Jeg kunne ikke forestille meg noe
bedre sted å videreutvikle det vi synes er verdens beste arbeidsplass for
kreative mennesker. Vi deler verdisett og menneskesyn og er begge
ambisiøse selskaper som drives av vekst og entreprenørskap, sier hun.

Sommerfelt er opptatt av at sammenslåingen vil styrke forholdet til
eksisterende og fremtidige kunder.

– Vi har allerede satt mål for hva vi skal oppnå i markedet fremover. Med
dette partnerskapet innen teknologi og design vil vi stå sterkere sammen for
kundene våre, og for å skape et bedre samfunn, sier hun.

Strategisk verktøy for endring
Hun er som Kjell Rusti opptatt av at design er et strategisk verktøy for å
skape endring.

– Designmetoder brukes ikke bare til å utvikle nye produkter, men også til for



eksempel å skape helt nye forretningsmodeller, helhetlige tjenester for
brukere og bedre partnerskap globalt. Verden står overfor kolossale
endringer, og designernes verktøykasse og kompetanse kommer bare til å bli
viktigere og viktigere, avslutter Sommerfelt.

Sommerfelt vil inngå i Sopra Steria sin ledergruppe og fortsette å lede
forretningsenheten EGGS Design.

EGGS har i dag 120 ansatte i Skandinavia, mens Sopra Steria Skandinavia har
2800 medarbeidere, der rundt 180 personer jobber innen design og
brukersentrert innovasjon.

OM EGGS Design

EGGS er et design- og teknologibyrå som leverer innovasjonstjenester til
virksomheter innen de fleste bransjer samt offentlig sektor. EGGS har et
sterkt fokus på å skape verdens beste arbeidsplass for kreative personer.

Selskapet er spesialister innen design-drevet innovasjon på tvers av
teknologi, industri-, digital, - tjeneste-, brand- og businessdesign. EGGS har
en tverrfaglig tilnærming til å skape løsninger som er best for brukerne,
virksomheten, samfunnet og planeten.

EGGS Design har 120 kreative personer fordelt på fem kontorer; København,
Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen.

«Let’s craft a lovable future.»

Les mer på wwww.eggsdesign.com

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil
970 28 616

* EGGS Design, Director of Marketing & Communications - Eline Strøm-
Gundersen, mobil 971 05 580



Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har
de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av
Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private
selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på €
4,3 milliarder i 2020.

I Norge sørger 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder
kroner i 2020.
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