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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 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 UPPMÄRKSAMMAS I GARTNERS MARKNADSGUIDE 
HiQ uppmärksammas i Gartners marknadsguide inom ”Hybrid Integration 
Platform-enabling Technologies” som publicerades i april. Gartner, Inc erbjuder 
teknikrelaterad insikt och analys som organisationer världen över använder i sitt 
beslutsfattande. 

- Vi tror att uppmärksammandet från Gartner är ett tydligt tecken på att vi gör rätt saker, och 
att vi skapar värde som är relevant både i Norden och på en global nivå, säger Lars Stugemo, 
VD och koncernchef på HiQ. 
 
Gartner, Inc är världsledande inom IT-relaterad forskning och rådgivning. Gartners 
marknadsguide fokuserar på nya trender och hjälper företag att förstå växande marknader 
och möjliggörande teknologier. I sin färska publikation listas HiQ som en intressant aktör 
(”Representative Vendor”) i iPaaS-kategorin som rör integrationsplattformar. 
 
- Vi ser hybridintegration som en central faktor för alla företag som strävar efter naturlig 
tillväxt och organisatorisk flexibilitet. Intresset för det här synsättet ökar kraftigt och med 
det efterfrågan på våra tjänster, vilket känns fantastiskt bra, säger Jukka Rautio, VD på HiQ i 
Finland.  
 
HiQ har lång erfarenhet och djupt kunnande inom att hjälpa företag att digitalisera sin affär 
och sin verksamhet. Ett verktyg som HiQ använder är FRENDS – en egenutvecklad 
integrationsplattform som har designats för att göra komplexa processer smidiga och enkla. 
I över 20 år har både stora och små bolag, i en mängd branscher, förlitat sig på FRENDS för 
effektiva och smarta integrationslösningar. 
 
- Dagens digitala och uppkopplade affärsprocesser kräver sömlöst dataflöde och delande av 
information – mellan nätverk, applikationer, processer och människor, för att inte nämna 
IoT. Det är det vi kan skapa med hjälp av bl a FRENDS, förklarar Rautio. 
  
- HiQs drivkraft är att förenkla och förbättra människor liv med hjälp av teknik. Ett sätt att 
göra detta är genom att effektivisera våra kunders verksamheter, till exempel genom smidig 
integration, med målet att uppnå ökad kvalitet och konkurrenskraft, avslutar Lars Stugemo, 
VD och koncernchef på HiQ. 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000 
Jukka Rautio, VD, HiQ Finland, tel. +358 40 827 1142 
Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007 
 
Gartner Disclaimer 
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not 
advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner 
research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as 
statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, 
including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 


