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Vinst när Cybercom banar väg för 

Universeums uppkopplade värld 

- Universeum och Cybercom satsar på att öka 

teknikintresset hos barn och unga. Webbplatsen vann 

första pris. 

Först var det uppkopplade fåglar och apor, och nu en prisad responsiv sajt. 
Universeum har under det senaste året gjort ett flertal satsningar tillsammans med it-
konsultföretaget Cybercom för att väcka nyfikenheten för teknik och naturvetenskap 
hos barn och unga. Nu prisas webbplatsen och utses av Internetworld till årets bästa 
turismsajt 2016.  
 

- Vi fick i uppdrag att utveckla en inspirerande sajt som tillgängliggör kunskap 
och får fler unga att intressera sig för teknik. För att fånga deras nyfikenhet 
valde vi att satsa på en visuellt tilltalande sajt, som med ett bildtungt innehåll 
återspeglar ungas sociala medievanor. Eftersom ungdomarnas teknikintresse 
även är centralt för oss på Cybercom känns det väldigt roligt att sajten nu fått 
ett så pass fint erkännande, säger Johan Wallin, chef för Cybercom region 
Mid.  

 
Under 2015 inledde dessutom Cybercom ett omfattande projekt tillsammans med 
vetenskapscentret för att koppla upp samtliga djur som lever i Universeums artificiella 
regnskog mot internet. Det är ett pågående arbete som är sjösatt för att Universeum 
ska kunna lära sig mer om de olika artermas beteende, men även som en 
säkerhetsåtgärd om någon besökare skulle få för sig att ta med sig ett av djuren 
hem.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
Johan Wallin, chef region Mid, Cybercom  +46 703 79 22 26 
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig, Cybercom +46 708 64 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 

 


