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IoT-bolaget iioote stärker sitt styrelsearbete med två nya ledamöter, Jacob Hansen 

Karaduman, delgrundare av Enklare Ekonomi Sverige AB och Oskar Boström, entreprenör 

inom IoT och Robotik. Deras kompetenser och erfarenheter blir viktiga bidrag i iiootes 

snabba tillväxtresa och utveckling av moderna och innovativa IoT-tjänster. 

I styrelsen finns sedan tidigare en bredd av representanter med erfarenhet och 

spetskompetenser inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från 

Bygg-, Maskin- och Fordonsindustrin. De har under året arbetet med att identifiera vilka 

kompetenser som behövs för att säkra iiootes utveckling i den snabba tillväxtfas som bolaget 

befinner sig i och nu stärks styrelsen och ledningsarbetet med fokus på strategisättning och 

försäljning med Jacob Hansen Karaduman och Oskar Boström.  

– Jag är väldigt glad över att välkomna Jacob och Oskar till vår styrelse. Jacobs erfarenhet med 

rådgivning och skalning av uppstartsbolag och Oskars kunskap inom strategisk innovation och 

kommersialisering av nya teknologier blir fantastiska tillskott i vårt arbete. Tillsammans har vi en 

kompetens som gör att vi kan utmana branschen och realisera våra medarbetares och kunders 

digitala drömmar. Vi är nu mycket väl rustade för både de möjligheter och utmaningar som 

kommer att dyka upp framöver, säger iioote’s VD, Robert Spertina. 

Jacob Hansen Karaduman med erfarenhet av teknikbolag i uppstart- och tillväxtfas säger, IIOOTE 

är ett modernt, spännande och snabbfotat företag som har förmågan att utmana befintliga 

aktörer på en internationell spelplan. 

– Jag har fått förmånen att fördjupa mig i iioote och är väldigt imponerad av teamets breda 

kompetens och stora engagemang för kunderna. Att vara styrelseledamot i iioote innebär att 

verka för att stärka bolaget på den inhemska marknaden men också att formulera en strategi 

som är skalbar även internationellt. Vi har redan ett brett kontaktnätverk främst i Västsverige 

men ser konkreta möjligheter för tillväxt nationellt som internationellt. Tillsammans har vi en 

insyn och kompetens som jag tror kommer hjälpa oss för att ta nästa steg i bolagets tillväxt. 

Oskar Boström tillägger – Den kunskap och teknologi som finns inom bolaget är mäkta 

imponerande och är den hörnsten som strategierna kommer byggas på framöver. Jag ser fram 

emot att koppla ihop iioote:s egenskaper med en strategi för nästa steg framåt. 
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Om iioote AB  

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i 

verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och 

systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med 

branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar 

som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av 

radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks 

(LPWAN).  

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com 

 

Om Jacob Hansen Karaduman  

Jacob är b.la. delgrundare av Enklare Ekonomi Sverige AB - en digital jämförelsetjänst för 

konsumentlån och försäkringar som per datum har över 200 anställda som har hjälpt mer än 

350.000 kunder att uppnå bättre kreditvärdighet. 

Jacob har tidigare arbetat med Swedish American Chamber of Commerce New England, och 

skapat sig ett internationellt nätverk i både USA och Tyskland. Sedan 2018 arbetar Jacob som 

rådgivare till flera teknikbaserade startups och företag genom både det globala nätverket 

Entrepreneurs Futures och sitt eget företag Stockholm Innovators. 

Jacob innehar en Master i International Business från Griffith University där han 2019 också blev 

International Alumni of the Year.  

Kontakt: Jacob Hansen Karaduman, tfn 073- 564 66 51, jacob.h.k@iioote.io 

 

Om Oskar Boström  

Oskar Boström har varit aktiv i flera teknikbaserade uppstartsbolag, bland annat inom 

Cybersecurity, IoT och Robotik där han ansvarat för affärsutveckling, Branding, Försäljning och 

Strategiutveckling. Oskar har utbildat sig inom först Automation och Mekatronik och därefter 

Intellectual Capital Management på Chalmers Entreprenörskola. Han har även varit verksam på 

CERN där hans uppgift var att hitta sätt att kommersialisera resultat från deras forskning. 

Kontakt: Oskar Boström, tfn 076- 160 35 61, oskar.bostrom@iioote.io 
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