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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 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 Telenor Connexion 

 
Efter en upphandling tecknar HiQ ett ramavtal med Telenor Connexion gällande konsulttjänster inom ett 
flertal områden kring utveckling. Genom avtalet kommer HiQ hjälpa Telenor Connexion att vidareutveckla sin 
IoT-plattform.  
– Jag är mycket glad att vi får till ett ramavtal med Telenor Connexion, en av pionjärerna inom IoT. Detta 
avtal är ett kvitto på HiQ’s höga kompetens inom telekom och ännu ett bevis på att vårt erbjudande är 
efterfrågat av marknaden, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
HiQ har sedan länge ett samarbete med Telenor och breddar nu samarbetet till att gälla även Telenor Connexion.  
 
– HiQ har gedigen erfarenhet inom IOT sedan tidigare, bland annat har vi tidigare tillsammans med Telenor 
Connexion byggt lösningen för det uppmärksammade Husqvarna Battery Box-konceptet. Nu ska det bli otroligt 
roligt att vara med och vidareutveckla Telenor Connexions produkter för ytterligare nationell och internationell 
expansion, säger Martin Krona, vd på HiQ i Karlskrona. 
 
Telenor Connexion erbjuder både uppkoppling och en molnbaserad Internet of Things-plattform (IoT) och är en 
av de ledande globala aktörerna när det kommer till att koppla upp produkter. Genom det nya avtalet kommer 
HiQ kunna leverera kompetens och team till Telenor Connexion.  
 
– Vi ser fram emot vårt samarbete med HiQ då de besitter den kompetens vi eftersöker. Tillsammans kommer 
vi kunna utveckla vårt erbjudande ytterligare, säger Johan Björkman, inköpschef på Telenor Connexion. 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


