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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 fler än 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 

 

ENKÖPINGS KOMMUN OCH HiQ VINNER SPECIALPRIS 
FÖR ANVÄNDBARHET 
Svenska Publishingprisets ”Användbarhetspris” gick igår till Enköpings nya 
kommunwebb enkoping.se, utvecklad i samarbete med HiQ. "För suveränt fokus på 
att hjälpa användaren hitta rätt – bingo!” löd motiveringen. 
 
- Fantastiskt kul. Inte minst att vinna tillsammans med en av våra modiga och 
framsynta kunder, för en lösning som är smidig att använda och som gör människors 
vardag lite enklare, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 
HiQ hade ett helhetsansvar från koncept och design till slutlig lösning, och målet var 
en sajt som förenklar för alla som bor och verkar i Enköping.  

- Vi är otroligt glada! Alla som jobbar med kommunikation i en kommun känner till 
utmaningen med mängden information som behöver vara nåbar för invånarna. 
Därför har användarvänlighet, tillgänglighet och enkelhet varit i fokus under hela 
projektet, och vi har haft ett bra samarbete med HiQ genom alla steg. Den här 
utmärkelsen visar att vi är på helt rätt väg, säger	Anna Densjö, webbstrateg på 
Enköpings Kommun. 

- Vi är jättestolta. Över priset, över förtroendet från Enköpings Kommun och över ett 
utvecklande och framgångsrikt samarbete. Ett stort grattis till kommunen och hela 
projektteamet! Det här uppdraget är ännu ett exempel på hur vi på HiQ ständigt 
breddar oss, inte minst här i regionen, säger Åza Solomon, kundansvarig på HiQ.  
 
Enköpings kommunwebb var även nominerad i kategorin ”Offentlig sektor-sajter”, 
liksom Kungälvs kommuns nya kommunikationsplattform, också den utvecklad 
tillsammans med HiQ. 

- I digitaliseringen av samhället är kommunwebben viktig för dialog, inflytande och 
inkludering. Och som med alla digitala lösningar är det viktigt att erbjuda en smidig 
och bra användarupplevelse. Priset och nomineringarna visar oss att vi på HiQ 
levererar det vi lovar – innovation med hög kvalitet, alltid med enkelhet för 
användaren i fokus, avslutar Lars Stugemo. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Peter Häggström Lindecrantz, Marknads- & Informationschef HiQ, tel. 0704-200 103 
Åza Solomon, kundansvarig, HiQ i Mälardalen, tel. 0703-201 290 


