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iioote välkomnar Morgan Sjöberg som Senior IoT Advisor!  

 

Göteborg 2021-08-18 

 

Morgan Sjöberg stärker iioote teamet med gedigen IT och IoT/LPWAN kompetens. 

Han kommer senast från Uddevalla Energi AB där han under 23 år arbetat som IT-

chef och i den rollen även byggt upp företagets IoT-nät. Morgan kommer främst 

att arbeta som expertrådgivare och med komplexa IoT-projekt.  

 

iioote är oberoende IoT-specialister som hjälper företag, kommuner och organisationer 

att välja rätt IoT teknik med lösningar som inkluderar sensorer, access till IoT nät och 

applikationer för presentation och smart användning av data. iioote har en agnostisk 

syn på teknik och jobbar med de flesta förkommande radioteknologier och standarder 

såsom LoRaWANTM och NB-IoT med flera.  

 

För att möta den allt större efterfrågan av innovativa lösningar har iioote därför fått 

förstärkning av Morgan som är mycket erfaren och innehar djup IT/IoT kunskap. I sin 

tidigare roll har han medverkat och drivit de flesta av Uddevallas IoT-lösningar som 

främst har möjliggjorts av framtidssäkra IoT-lösningar baserade på LoRaWANTM.  

Morgan kommer jobba tillsammans med hela teamet inom iioote och med en mångfald 

av kunder.   

 

Vi på iioote önskar Morgan mycket varmt välkommen till vårt team!  
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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).  iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens möjligheter.  

Kontakt: Robert Spertina, VD, tfn 070-7976788, robert.spertina@iioote.com  

För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com 

 


