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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given  
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 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. 

 

 
 
HiQ breddar samarbetet med Saab 
 
HiQ breddar sitt samarbete med försvarskoncernen Saab. Förutom flera löpande avtal inom forskning och 
utveckling har HiQ nu även tecknat ett ramavtal gällande IT-tjänster.  
– Saab är en värdefull kund som vi haft ända sedan HiQ startades 1995. Det känns oerhört bra att de 
värderar våra ansträngningar så pass mycket att de gör oss till en ännu mer komplett leverantör, säger Lars 
Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
Samarbetet mellan HiQ och Saab sträcker sig nästan 25 år tillbaka i tiden, varav HiQ varit direktleverantör inom 
R&D (Research & Development) de senaste 15 åren – bland annat gällande flygsimulatorer. Nu inleds även ett 
samarbete för olika tjänster kring försvarskoncernens IT-plattformar.  
 
– Det långsiktiga samarbetet med försvarsindustrin och Saab är ett kvitto på att vi är duktiga inom området. Vi 
har stor förståelse för säkerhetskrav kring produkter och tjänster, vilket jag vet att de uppskattar. Dessutom har 
vi kompetent personal, är lyhörda, reagerar på deras behov och verkar dessutom på samma orter som de gör, 
säger Patrik Holm, vd på HiQ i Östergötland.  
 
Avtalet är ännu ett exempel på att stora företag numera utmanar traditionella leverantörer för att istället söka 
sig till de som både kan göra produktutveckling och leverera på IT-sidan.  
 
– Saab är en kronjuvel i svensk industri, och vi ser det här som ett bevis på att vi är viktiga för Sveriges 
exportindustri samt bidrar till landets totalförsvar, säger Lars Stugemo. 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


