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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 fler än 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 I DET VINNANDE TEAMET AV VOLVO CARS 
TECHNOLOGY AWARD 
Volvo Cars Technology Award är den mest prestigefulla utmärkelsen inom Volvo 
Cars, och tilldelas nya lösningar som står för innovation och ingenjörskonst och 
som skapar resultat och fördelar för Volvo Cars. I år gick priset inom produkt-
utveckling till In-Car Delivery, ett projekt som HiQ arbetat med sedan starten.  
 
Volvo In-Car Delivery gör det möjligt att få beställda varor levererade direkt till sin 
uppkopplade bil. Den innovativa tjänsten sparar tid och krångel för beställaren såväl 
som för leverantören och budfirman. 
 
- Vi är ärade och glada att vara en del av det här framgångsrika teamet. Vi har 
arbetat med Volvo Cars i många år och det här visar att vi är på rätt väg i vår 
gemensamma ambition – att göra människors vardag enklare, bättre och roligare, 
säger Jerker Lindstén, VD på HiQ i Göteborg.  
 
HiQ deltog i både koncept- och teknikutvecklingen för den globalt uppmärksammade 
roam delivery-lösningen. När tjänsten lanserades som In-Car Delivery i november 
2015 blev den snabbt både omtalad och uppskattad, med ett växande antal anslutna 
leverantörer.  
 
- Innovationstakten inom fordonsbranschen är hög och det passar oss på HiQ 
perfekt. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Volvo Cars, det bästa vi vet är 
att jobba med modiga och framsynta kunder för att skapa lösningar som förenklar 
människors vardag, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 

För mer information, kontakta gärna:  

Peter Häggström Lindecrantz, Marknads- & Informationschef, tel. 0704-200 103 

Jerker Lindstén, VD på HiQ Göteborg, tel. 076-880 06 00 

	


