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HiQ förenklar och förbättrar livet för människor genom lösningar inom kommunikation och 
mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. 
HiQ har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se	  

 

 

HiQ FÖRBÄTTRAR AKADEMISKA HUS DIGITALA NÄRVARO 
HiQ hjälper ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus, att anpassa 
sin kommunikation, sina tjänster och sitt varumärkesbyggande till en digital värld.  
 
HiQ har utvecklat en ny webbplats som är en viktig del i kontakten med Akademiska 
Hus kunder och intressenter, samt de drygt 300 000 personer som varje dag forskar, 
studerar eller arbetar i Akademiska Hus byggnader vid landets lärosäten.  
 
- Det här är ännu ett i raden av uppdrag där vi tar ett digitalt helhetsansvar, hela 
vägen från koncept, via design och teknisk utveckling, till förvaltning och support. Vår 
bredd underlättar för Akademiska Hus och vi är stolta över förtroendet att skapa en 
effektiv och användarvänlig lösning, säger Jerker Lindstén, VD på HiQ Göteborg. 
 
Webbplatsen är ett led i det stora arbete som Akademiska Hus genomfört de senaste 
åren, som bland annat resulterat i en ny varumärkesplattform och onlinestrategi. 
 
- Syftet är att stärka relationerna med kunder och hyresgäster, skapa intresse för 
vår verksamhet samt att hitta nya sätt att skapa och visa värde och nytta. Vi är 
experter på kunskapsmiljöer och vill dela med oss av vårt kunnande. Den nya 
webben är en viktig komponent i vår digitala närvaro och vi har haft ett gott 
samarbete med HiQ, säger Henrik Mortensen, PR- och onlineansvarig på 
Akademiska Hus. 
	  
- Akademiska Hus är en marknadsledare inom sitt område och vi är glada att kunna 
bidra med vår erfarenhet och vårt kunnande i deras verksamhet. Att förenkla och 
förbättra för människor är det vi brinner för och den nya lösning vi utvecklat gör just 
det; förbättrar och förenklar för Akademiska Hus själva och för deras kunder, säger 
Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 
Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och 
högskolor bygger och förvaltar man hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Med lång 
erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen kan Akademiska Hus bygga både 
innovativt och långsiktigt. Idag har Akademiska Hus ett fastighetsvärde på 58,4 miljarder kronor 
och en omsättning på 5,6 miljarder.  
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
Jerker Lindstén, VD HiQ Göteborg, tel. +46 76 880 06 00 
Laura Manninen, tf Informationschef, HiQ, tel. +46 734 481 317 


