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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 vinner ramavtal med SVT och UR
HiQ är en av vinnarna i SVT och Sveriges Utbildningsradios (UR) upphandling för konsulttjänster kring 
systemutveckling, och tecknar ramavtal inom ett flertal områden.    
– Verkligen roligt att vi vinner upphandlingar och breddar vårt samarbete med SVT och UR. Media är ett område där
det händer mycket inom ramen för digitaliseringen, och vi är en perfekt partner för att utveckla framtidens
medialösningar, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom utveckling, projektledning och Growth Analyst/Data Science. HiQ har 
sedan tidigare ramavtal med SVT och UR inom bland annat digital strategi, UX-design, service design och visuell design – 
och breddar nu alltså samarbetet ytterligare.  

– Vi har ett långtgående samarbete med SVT och UR och det är glädjande att de väljer oss inom ännu fler områden. Det
är även kul att vår gedigna kompetens inom Data Science kommer till nytta inom public service, säger Helena Forsmark,
vd på HiQ i Stockholm.

Upphandlingen med SVT är en i raden av offentliga upphandlingar som HiQ har vunnit senaste tiden. 
– Vi bygger ut vår ramavtalsportfölj ordentligt vilket är viktigt för att göra nya affärer, men även attrahera ny kompetens
som vill vara med på utmaningen att utveckla Sveriges framtida samhälle. Genom vår breda samling ramavtal har vi
tillgång till en stor del av offentlig sektor, något som är till bra för våra anställda, våra partners och våra underkonsulter,
säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Helena Forsmark, vd HiQ Stockholm, tfn: 070-420 01 21, e-post: helena.forsmark@hiq.se 


