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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 närmare 1600 
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 OCH PASSALEN GÖR AKTIVITETER TILLGÄNGLIGA 
FÖR ALLA 
 
HiQ har sedan länge ett stort engagemang i att förenkla och förbättra livet för 
människor. Nu lanseras vi tillsammans med Passalen den digitala lösningen 
Göra.nu som gör det enklare att för barn och ungdomar med funktionsvariation att 
välja fritidsaktiviteter.  
 
Passalen vill göra fritidsaktiviteter tillgängliga för alla barn och ungdomar. Appen 
Göra.nu som utvecklats tillsammans med HiQ, presenterar tillgängliga aktiviteter för 
personer med funktionsvariation på ett nytt, enkelt och roligt sätt. I appen kan 
användaren ta del av aktiviteter, bli inspirerad till att komma och prova något nytt 
eller komma i kontakt med arrangörer av fritidsaktiviteter.  
	
- Det vi har gjort är att vi har skapat en form av Tinder för aktiviteter för denna viktiga 
målgrupp. Genom en smidig, digital lösning förenklar vi för personer med 
funktionsvariation, föreningar och för Passalen, säger Jerker Lindstén, VD på HiQ 
Göteborg.  
 
– Det har saknats aktiviteter där alla kan delta tillsammans på lika villkor. Det har 
också saknats en plattform för att marknadsföra de aktiviteter som faktiskt finns. 
Syftet med projektet har varit att skapa ett enkelt sätt för deltagare och arrangörer 
av fritidsaktiviteter att nå varandra. Att få hjälp av HiQ med denna förenkling med 
hjälp av teknik har varit avgörande för att lyckas, säger Ia Kjellsdotter, 
Verksamhetsledare på Passalen. 
 
HiQ har de senaste åren uppmärksammats för en rad projekt där man förenklat och 
förbättrat för personer med funktionshinder, som ResLedaren, Facebook för 
dövblinda och Tågprator.   
 
- Det blir aldrig så tydligt hur viktigt det är med förenkling, som när man jobbar med 
den här målgruppen. Teknik kan verkligen göra livet bättre och Göra.nu är ännu ett 
bevis på detta, avslutar Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  
 
För mer information, kontakta gärna:  
Ia Kjellsdotter, Passalen. tel. 073-0987076 
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ. tel. 08-588 900 00 
Jerker Lindstén, VD, HiQ Göteborg, tel. 076-880 06 00 
Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tel. 070-750 80 60 


