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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given 
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1500 specialister och finns i fyra länder. 
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 
 

HiQ STRATEGISK PARTNER TILL DEKRA INDUSTRIAL AB 
DEKRA är en världsledande aktör inom besiktning och tjänster för ökad säkerhet. 
HiQ vinner nu ett betydande uppdrag för DEKRA Industrial AB med fokus på 
digitalisering och utveckling av affären och verksamheten. Åtagandet stärker HiQs 
framgångsrika samarbete med koncernen ytterligare. 

- DEKRA verkar inom ett otroligt viktigt område – att bidra till ökad säkerhet på våra 
vägar, på jobbet och i hemmet. Vi är stolta över möjligheten att få vara med och bidra 
i deras digitala resa, säger Magnus Gudéhn, VD på HiQ i Stockholm. 
 
DEKRA Industrial AB arbetar bland annat med besiktning av maskiner och hissar och 
det är inom besiktningsområdet som företaget ser stora möjligheter att utvecklas. 
 
- Vi vill ha det bästa och mest användarvänliga besiktningssystemet på marknaden. 
Vi vill ge medarbetarna på fältet en enklare arbetsvardag, där de på ett smidigt sätt 
kan identifiera behov och åtgärder. Helt enkelt hjälpa dem att skapa ytterligare värde 
för kunderna de möter, säger Jörgen Backersgård, VD på DEKRA Industrial Sverige. 
 
Detta vill bolaget uppnå genom digitala verktyg, automatiserade processer och 
smarta kopplingar till övriga system. Projektet är ett helhetsåtagande för HiQ – från 
första skiss till utveckling samt realiserande, och därefter vidare till förvaltning. 
 
- Vi sökte en innovativ partner som kan leverera hela kedjan. HiQ har många exempel 
på att man kan hjälpa sina kunder på den digitala resan, förklarar Backersgård. 
 
HiQ har goda erfarenheter av samarbete med DEKRA-koncernen. Tillsammans med 
DEKRA Automotive AB har man tidigare utvecklat en lösning som förenklat 
bilbesiktningen och därmed förkortat tiden för en besiktning från 30 till 20 minuter. 

- Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att nu hjälpa DEKRA att bli en ännu 
bättre partner till sina kunder, vilket i förlängningen leder till ökad säkerhet för oss 
människor. Vi på HiQ behärskar hela kedjan av teknik, människa och affär och är 
därför en given partner inom digital innovation och förenkling, säger Lars Stugemo, 
VD och koncernchef på HiQ. 
 
DEKRA är ledande inom besiktning, provning och certifiering och har tre affärsområden: 
Automotive, Industrial och Personal. I Sverige har koncernen 600 medarbetare på 46 orter. 
 
För mer information, kontakta gärna: 	  
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000 
Magnus Gudéhn, VD HiQ Stockholm, tel. 070-420 00 82 
Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007 


