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Capgemini öppnar nordiskt innovationscenter i Stockholm 

Stockholm blir det tolfte innovationscentret som öppnas för att stötta organisationer med 

snabba affärstekniska innovationer 

 

Stockholm, den 12 april 2018 - Capgemini öppnar idag dörrarna till sitt nya innovationscenter 
Applied Innovation Exchange (AIE) i Stockholm. Den svenska huvudstaden är tvåa i Europa, 
bakom London, i att fostra digitala startups1. Huvudmålet för Stockholms AIE är att bygga ett 
ekosystem med startups, näringsliv och högskolor och universitet. Företagsledare och 

entreprenörer kan nu skapa nya partnerskap och genomföra bättre och snabbare 

innovationsprocesser och därigenom förändra sina organisationer. Innovationscentret ska stötta 
den digitala resan för både nordiska och globala företag. 
 

“Företag i hela Skandinavien letar efter starka samarbetspartners som kan möjliggöra digital förändring och 

ge tillgång till ett ekosystem av startups och partners inom teknik, med relevant erfarenhet inom områden 
som till exempel robotik, blockchain och det digitala" säger Anil Agarwal, VD för Capgemini i Sverige och 

Norge. ”Nu har vi en fysisk plats som främjar nätverkande och nya partnerskap, idéer och affärsmodeller 
som hjälper våra kunder att uppnå konkurrenskraft och tillväxt” 

 

Analysföretaget IDC rekommenderar både företag och tjänsteleverantörer att ta lärdom från tech-startups 
som är en viktig del av den digitala ekonomin2. Capgemini spelar en avgörande roll i att hjälpa kunder uppnå 
bra resultat genom att både fungera som facilitator och stöd för utvecklingen av lösningar och samarbeten 
med startups. 
 

Lanny Cohen, Capgeminis globala Chief Innovation Officer, säger, "Vi tror inte att innovation sker av en 

slump. Stockholm AIE blir en del av en global plattform som planerar, mäter och hanterar innovation och 

därigenom skapar affärsnytta för våra kunder. Vi ser på innovation som en egen disciplin, som stöds av våra 
AIE-hubbar, som är ett ramverk för att utforska och testa olika områden inom en verksamhet för att lösa 
kundens utmaningar. Att arbeta med lovande startups är en viktig del av innovationsprocessen. Utöver 
startups, fungerar AIE-plattformen också som en knytpunkt mellan kunder och Capgeminis globala 
ekosystem som förser kunderna med erfarenheter och trender inom teknik." 

 

Capgeminis verksamhet i Norden expanderar, särskilt inom molntjänster och digitalisering, och det nya 
innovationscentret utnyttjar Capgeminis omfattande branschkompetens för att ge strategiska råd och hjälp 
med digital förändring, både på tekniksidan och i affären. 
   
Det nya AIE i Stockholm är en del av Capgeminis globala AIE-nätverk, vilket innebär att det också ger 

kunderna tillgång till innovation och succéhistorier runt om i världen. 

  

About AIE 
The Applied Innovation Exchange (AIE) is Capgemini’s global platform designed to enable enterprises to 

discover relevant innovations; to contextualize and experiment with them within the specific industry. The 

AIE leverages a framework for action, a network of exchange locations, and a high performance 
engagement experience with a global curated ecosystem to proactively plan for shifts in technology. 

  

  

                                                           

1European Digital City Index (EDCI) plasserade Stockholm på andra plats i Europa när det gäller digitala startups 

2 IDC Market Perspective Working with Start-ups in Europe, Margaret Adam och Mette Ahorlu, 2018 
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About Capgemini 
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the forefront 

of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital 
and platforms. Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini 

enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to 
operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and 
through people. It is a multicultural company of 200,000 team members in over 40 countries. The Group 
reported 2016 global revenues of EUR 12.5 billion. 

  

Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count. 
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