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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 1600 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 

 
 
 

AWAPATENT VÄLJER HiQ FÖR NÄSTA STEG I DEN 
DIGITALA RESAN 
 
Med ny teknik skapas nya behov och nya beteenden. När konsultföretaget Awapatent nu ska ta sin digitala 
satsning till nästa nivå, väljer de HiQ som partner. 
– Vi letade efter en leverantör som kan utmana oss och tänka nytt. Det hittade vi i HiQ, säger Marie-Louise 
Lindblom på Awapatent. 
 
Samarbetet inleds omgående och kommer att fokusera på strategiska projekt som ska förbättra och förenkla 
arbetet för både Awapatent och deras kunder genom olika smarta, digitala lösningar. HiQ blir även Awapatents 
partner för en framtida digitaliserad betalservice för samtliga lokala och globala kunder. 
 
– Awapatent valde att samarbeta med HiQ på grund av deras professionalitet, kreativitet och kunnande inom den 
ledande teknologin. Vi letade efter en partner som kan utmana oss och tänka nytt. HiQ har genom hela processen 
visat detta tydligt genom sin kreativitet, sitt kunnande och sin vilja att vinna och samtidigt ha roligt under resans 
gång, säger Marie-Louise Lindblom, Head of Aftermarket Services på Awapatent. 
 
– Efter en upphandling i hård konkurrens är vi otroligt stolta och glada över att Awapatent har valt att samarbeta 
med HiQ. Samarbetet med Awapatent sträcker sig hela vägen från idé, via design och utveckling, till 
implementation och vidareutveckling, säger Peter Sognefur, försäljningschef på HiQ Skåne. 
 
Awapatent, som är ett av de ledande konsultföretagen inom Intellectual Property med 16 kontor i Sverige, 
Danmark, Tyskland och Kina/Hong Kong, verkar i en tid av dramatiska förändringar. Innovationer inom genetik, 
nanoteknik och mjukvaruutveckling, förändrad lagstiftning och globalisering skapar nya utmaningar och krav – 
både för kunderna och för Awapatent. 
 
– Att få vara med på denna resa med Awapatent ligger väl i linje med HiQ:s mål och ambition att förenkla 
affärsmodeller och processer genom digitala strategier och utveckling, säger Anna Kleine, vd på HiQ Skåne. 
 
Awapatent är en ledande konsultbyrå inom immaterialrätt (patent, design- och varumärkesskydd, upphovsrätt 
etc.). Företaget grundades i Malmö för 120 år sedan av den svenske ingenjören Anders Wilhelm Anderson 
(initialerna i företagets namn) och har idag 300 medarbetare. 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
 
Anna Kleine, vd, HiQ Skåne 
tfn: 070-359 93 31, e-post: anna.kleine@hiq.se 
 
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ 
tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


