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Kongsberg Automotive och Cybercom i ramavtal för 

fortsatt utveckling av Globalt Tech center 

 

Cybercom och Kongsberg Automotive har tecknat ramavtal för utveckling inom 
elektronik- och mjukvaruutveckling. Avtalet täcker leverans till Kongsbergs 
utvecklingssiter världen över och innefattar konsulter på plats, projektleveranser och 
off-shore-leveranser. Avtalet löper över 2 år.  

 
Kongsberg Automotive tillverkar produkter i världsklass för den globala 
fordonsindustrin. Deras produkter förbättrar körupplevelsen, gör den säkrare, 
behagligare och mer hållbar.  
 

- Vårt samarbete sträcker sig flera år bakåt i tiden och vi ser detta nya ramavtal 
som ett kvitto på att våra leveranser har hållit högsta kvalitet, säger Peter 
Schön, affärsutvecklare, Cybercom. 

 
- Cybercom har en stark position inom automotive bland annat genom vår 

Wireless Labs och blueGo-tjänst som bidrar till framgångsrika 
infotainmentlösningar och intelligenta bilar från ledande biltillverkare världen 
över. Automotive-segmentet utvecklas mot mer hållbara lösningar genom ny 
teknik. Det är en resa vi vill bidra till, säger Patrik Lägermo, chef för Cybercom 
i Jönköping. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Patrik Lägermo, enhetschef Cybercom Sweden            070 877 96 96 
Peter Schön, affärsutvecklare, Cybercom Sweden         072 242 27 32 
Kristina Cato, Kommunikationschef, Cybercom Group              070 864 47 02 
 

Om Cybercom 

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade 
världens möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra 
konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och 
Helsingfors till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella 
eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar.  Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom 
kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global 
leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se 

 
 


