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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 närmare 1 600 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 accelererar utvecklingen i Blekinge, 
Martin Krona in som ny VD 

 
Martin Krona blir ny VD för HiQ Karlskrona och tar över det operativa ansvaret för HiQs verksamhet i Blekinge. Klas 
Nyström övergår till en roll som arbetande styrelseordförande med ansvar för utvecklingen i regionen.  
 
– Förändringen är en del i satsningen HiQ gör i Blekinge. Klas får mer kraft att jobba strategiskt och vi får in Martin 
med stort engagemang, ny kompetens och full kraft på den operativa delen. Tillsammans utvecklar vi HiQ i Blekinge till 
att bli det bästa företaget för alla; kunder, anställda och partners, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
Martin Krona har utsetts till VD för HiQs dotterbolag HiQ Karlskrona från och med den 15 november 2019. Martin kommer 
från en gedigen bakgrund inom IT och telekom med flera ledande positioner inom internationella bolag. Han har sedan år 
2000 bland annat jobbat som försäljningschef, marknadschef och senast som EMEA & Asienchef på Sierra Wireless där 
han var med och etablerade en serviceorganisation inom IoT Services. Martin kommer även ursprungligen från Karlskrona 
och har ett gediget kontaktnät i regionen och ett djupt kunnande om den lokala marknaden.  
 
– Jag är oerhört inspirerad av HiQ sedan många år med fokus på att förenkla våra kunders vardag med teknik. Just att 
verka i skärningspunkten mellan människor, teknik och affär är något som ligger mig varmt om hjärtat. Extra speciellt 
känns det naturligtvis att komma hem till Karlskrona och Blekinge igen efter många års resande utomlands och få 
fortsätta hjälpa regionens företag att digitalisera sig, säger Martin Krona. 
 
Martin Krona ersätter Klas Nyström som kommer fortsätta verka för HiQs utveckling i Blekinge, och stannar kvar i 
bolaget som arbetande ordförande i styrelsen för HiQ Karlskrona AB och ansvarig för den strategiska utvecklingen.  
 
– Klas har under sin tid som vd för HiQ Karlskrona utvecklat en stabil verksamhet som under lång tid varit en uppskattad 
arbetsgivare i regionen, levererat stark lönsamhet och hög kvalité till HiQs kunder inom i Blekinge, säger Lars Stugemo. 
 
Martin började arbeta på HiQ i Karlskrona redan i april, och har fått en gedigen introduktion till HiQs verksamhet. Och har 
sedan tidigare stor erfarenhet av såväl techbranschen såväl som den lokala marknaden i Blekinge.   
 
– Mitt hjärta klappar extra för just Blekinge och jag har en massa energi och idéer att ta med mig i rollen. Tillsammans 
med alla grymma kollegor kommer jag fortsätta den fina utveckling vi haft på HiQ Karlskrona sedan 2004. Vi är och 
kommer fortsätta vara ett av de ledande konsultbolagen inom teknikutveckling, säger Martin Krona. 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


