
På HiQ förenklar vi människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. Vi är övertygade 

om att teknikutveckling är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare och roligare. Från fyra personer år 1995 är vi idag ett konsultbolag 

med närmare 1 500 briljanta ingenjörer, utvecklare, kreatörer och strateger. Vår bas är i Norden men våra lösningar finns över hela planeten.

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om  

Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 07.30 CET.

Starkt kassaflöde,  
god kostnadskontroll – 
accelererande digitalisering

• Omsättningen uppgår till 917,8 (965,5) Mkr

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 92,9 (98,6*) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgår till 10,1 (10,2*) procent

• Resultat före skatt uppgår till 91,5 (98,1*) Mkr

• Resultat efter skatt uppgår till 71,3 (95,1) Mkr

• Vinst per aktie före utspädning uppgår till 1,28 (1,70) kr

• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 171,5 (137,3) Mkr

• Likvida medel ökar till 340,6 (110,3) Mkr

• Omsättningen uppgår till 439,4 (477,2) Mkr

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 38,3 (43,5*) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgår till 8,7 (9,1*) procent

• Resultat före skatt uppgår till 36,0 (43,4*) Mkr

• Resultat efter skatt uppgår till 27,8 (51,8) Mkr

• Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,50 (0,93) kr

• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 112,2 (75,8) Mkr

• Likvida medel ökar till 340,6 (110,3) Mkr

D E L Å R S R A P P O R T  
J A N U A R I  –  J U N I  2 0 2 0

* Jämförelsetalen exkluderar en realisationsvinst på 22,8 Mkr på grund av en avyttring av en fastighet under  
motsvarande period 2019. För ytterligare information se sid 16.

* Jämförelsetalen exkluderar en realisationsvinst på 22,8 Mkr på grund av en avyttring av en fastighet under  
motsvarande period 2019. För ytterligare information se sid 16.

JANUARI – 
JUNI 2020

APRIL – 
JUNI 2020
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Q2

• HiQ tecknar nytt ramavtal med Arbetsförmedlingen.

• HiQ får i uppdrag av Göteborg & Co att utveckla en 
digital kunskapshubb för besöksnäringen i Göteborg. 

• HiQ vinner ett flertal uppdrag inom offentlig sektor, 
bland annat hos Skatteverket, Norra Älvstranden, 
Regeringskansliet, Sveriges kommuner och regioner, 
Rauma stad, Sitra, Veikkaus, eHälsomyndigheten och 
Inera.

• HiQ vinner upphandling för SMHI.

• Under kvartalet vinner HiQ FRENDS totalt 20 nya 
kunder, bland annat Karlskrona Kommun, Pohjois-
Karjalan Sähkö Oy, City of Järvenpää, Kiilto, Kotikatu, 
Nivos Oy, PP-laskenta, Recion, R-Kioski, Savon Voima 
Oy, City of Seinäjoki, Mico Botnia och White Arkitekter.

• HiQ gör ett flertal affärer inom finanssektorn i 
Finland. Bland annat kring RPA (Robotic Process 
Automation), bank och förmögenhetsförvaltning, 
Sharepoint-migrering samt utveckling och förvaltning av 
mobillösningar.

• HiQ vinner guld i European Design Awards för Metsä 
Group och en Webby Award för LEGO House.

• HiQ inleder samarbete med finländska Sparbanken. 

Q1

• HiQ vinner affär och utökar sitt samarbete med Epiroc.

• HiQ levererar ett flertal utvecklingsteam till ledande 
aktörer inom telekomindustrin.

• HiQ vinner ett flertal uppdrag inom offentlig 
sektor, bland annat hos Västmanlands lokaltrafik, 
Datainspektionen, eHälsomyndigheten, Mälardalens 
högskola, Skatteverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Myndigheten för yrkeshögskolan, Sveriges kommuner 
och regioner (SKR), Inera, Västra Götalandsregionen, 
Helsingfors stad, Seinäjoki stad och Järvenpää stad.

• HiQ vinner uppdrag hos ledande nordiska aktörer inom 
E-handel.

• HiQ inleder samarbete med ett stort europeiskt 
konsumentproduktföretag och levererar konsulttjänster 
och FRENDS-plattform.

• HiQ inleder samarbete med ett globalt 
läkemedelsföretag och levererar konsulttjänster och 
FRENDS-plattform. 

• HiQ inleder samarbete med ett ledande finländskt 
energiföretag och levererar konsulttjänster och 
FRENDS-plattform.

• Under kvartalet vinner HiQ FRENDS totalt 21 nya 
kunder.

• HiQ väljs som digital byrå av barnkulturhuset Funnys 
Äventyr i Malmö.

• Johan Dozzi och Katarina Axelsson Lindgren väljs in i 
HiQs styrelse.

• HiQ som arbetsgivare rankas som det mest attraktiva IT-
konsultbolaget av analysföretaget Universum. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• HiQ vinner uppdrag att utveckla globalt intranät åt 
ledande industrikoncern.

• HiQ bygger Datainspektionens nya webbplats.

• HiQ levererar ny webbplats åt Allmänna arvsfonden.

• HiQ utvecklar smart destinationswebb åt Eskilstuna.

Viktiga händelser 
under året
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LARS STUGEMO

VD OCH KONCERNCHEF HiQ

Andra kvartalet blir som vi förutspådde en 
utmaning på många sätt. Det som startade som 
effekterna av en viruspandemi har till stor del 
övergått till en recession. När vi ser tillbaka på 
2020 kommer vi för alltid komma ihåg det som 
Coronaåret. Idag är vi nästan helt omställda till 
digitalt arbete. Vi har möten digitalt, vi samar-
betar digitalt, vi träffar våra kunder digitalt och 
vi har lanserat digitala erbjudanden och utveck-
lat vårt erbjudande för att passa den förändrade 
efterfrågan. Och vi konstaterar att pandemin 
gör att digitaliseringen accelereras ytterligare. 

Under perioden ser vi en diversifierad mark-
nad med god efterfrågan inom bland annat 
offentlig sektor, e-handel och telekom medan 
fordonsindustrin och tillverkningsindustrin 
bromsar. Det som påverkar oss mest är fordons-
industrins stora permitteringar och tillfälliga 
neddragningar, och vi konstaterar att många 
företag har använt statens olika stödprogram 
på olika sätt. Det påverkar främst våra verk-
samheter i Göteborg, Stockholm och Linköping.

Totalt påverkas vårt resultat marginellt av stöd-
åtgärder. Och vi jobbar hårt under kvartalet 
med kostnadskontroll. 

Omsättningen under första halvåret uppgår till 917,8 Mkr. Rörelseresultatet 

för samma period uppgår till 92,9 Mkr. Under årets andra kvartal uppgår 

omsättningen till 439,4 Mkr och rörelseresultatet till 38,3 Mkr. Kassaflödet  

under första halvåret uppgår till 171,5 Mkr och vi har 340,6 Mkr i likvida medel.  

Det medför att vår finansiella ställning är fortsatt stark. Vi har starkt kassaflöde, god 

kostnadskontroll, vinner affärer och är positionerade för att ta marknadsandelar. 

”Starkt kassaflöde, 
god kostnadskontroll, 
vinner affärer och är 
positionerade för att  
ta marknadsandelar.”
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VD HAR ORDET (fortsättning)

Under andra kvartalet vinner vi en mängd 
affärer med bland annat Skatteverket, 
Inera, Sveriges kommuner och regio-
ner, eHälsomyndigheten, Rauma stad, 
Regeringskansliet och Norra Älvstran-
den. Vi får även uppdraget att utveckla 
Datainspektionen. Göteborg väljer oss 
för att utveckla en digital kunskapshubb 
och Eskilstuna kommun för en smart 
webbplats för besöksnäringen. Ett tydligt 
tecken på att teknikutvecklingen accele-
rerar och kommer till nytta för fler och fler 
områden. 

Efterfrågan på våra tjänster till bank- och 
finanssektorn fortsätter även detta kvartal 
att vara god och vi vinner ett flertal affärer. 
Samma gäller inom telekomsektorn där vi 
fortsätter göra affärer. Ett annat område 
är E-handel där vi under kvartalet vinner 
nya affärer hos ledande nordiska företag. 
Och vi väljs av en ledande industrikon-
cern för att förvalta och utveckla deras 
globala intranät.

Teknikutveckling fortsätter, produkter 
blir uppkopplade och nya digitala tjänster 
utvecklas i snabb hastighet. Något som 
accelereras ännu mer av coronapandemin 
vilken får behovet av digitala lösningar 
och plattformar att explodera. I takt med 
att teknikutvecklingen går framåt kopplas 
fler och fler tjänster och system ihop. Det 
ökar kraven på företagens IT-plattformar, 
vilket gör att efterfrågan på våra integra-
tionstjänster och vår integrationsplatt-
form FRENDS ökar. 

FRENDS utvecklas, drivs och marknads-
förs av oss. Licensförsäljningen ökar kon-
tinuerligt och vi genomför satsningar för 
att möta efterfrågan i hela Norden. Vi gör 
ett flertal nya affärer i Finland och sats-
ningen i Sverige fortsätter utvecklas enligt 
plan. Vid kvartalets slut har vi fler än 350 
aktiva licenser ute hos nöjda kunder.

Under våra 25 år med HiQ har vi gått ige-
nom så väl IT- och telekomkrisen 2001 
som finanskrisen 2008 och Eurokrisen 
2011. Det vi har lärt oss av historien är att 
ständigt trimma, förbättra och anpassa 
oss efter de förhållanden som gäller. Så 
har vi gjort under tidigare kriser och så 
gör vi för att hantera de utmaningar vi nu 
ställs inför. 

Det vi också har lärt oss är att teknikut-
vecklingen ständigt fortsätter trots tillfäl-
liga hack på kurvan. Ur tuffa tider föds nya 
idéer och nya affärsmodeller utvecklas. 
Och digitaliseringen fortsätter med lika 
hög hastighet oavsett.

Jag är oerhört stolt över alla på HiQ. Vi är 
ett starkt och solitt team på HiQ med Nor-
dens bästa ingenjörer, utvecklare, strate-
ger och kreatörer. Vi har ett välskött före-
tag med ett starkt varumärke och sunda 
finanser. Och tillsammans med våra fram-
åtriktade kunder fortsätter vi att bygga en 
bättre värld med teknik. Det är så vi har 
samlat de bästa specialisterna i branschen 

– och det är så vi kommer fortsätta samla 
de bästa i branschen.

Och hur framtiden kommer se ut? Det 
kan som tur är ingen svara på – men jag 
är övertygad om att hur illa det än är i vår 
omvärld just nu, så kommer den likväl att 
bli fantastisk. 

Lars Stugemo, 
vd och koncernchef HiQ



5D E L Å R S R A P P O R T  J A N U A R I  –  J U N I  2 0 2 0

S I M P L I F Y I N G 

S I N C E  1 9 9 5
HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL.) 
ORG.NR 556529-3205

HiQs erbjudande
På HiQ använder vi teknik, design och kommunikation till att förenkla 

människors liv. Vår övertygelse är att tack vare teknikutvecklingen och smarta 

digitala lösningar så bygger vi en enklare, bättre, mer hållbar och roligare värld. 

Digitala tjänster, system och produkter är vår hemmaplan, och med bredden 

på vår laguppställning hjälper vi våra kunder hela vägen från affärsstrategi till 

idé, plattform, utveckling, drift, lansering och aktivering. 

Vår hemmamarknad är Norden, och vi vinner uppdrag för interna-
tionella företag där våra lösningar används över hela världen. Vi är 
etablerade i fyra länder och vår drivkraft att förenkla för människor 
genomsyrar alla våra närmare 1 500 medarbetare. Vi är noterade på 
Nasdaq Stockholm Mid Cap och vi bygger ett starkt HiQ genom att 
prioritera kvalitet, lönsamhet och tillväxt – i den ordningen.

Vi inleder ofta partnerskap med kunder där teknik är en kri-
tisk framgångsfaktor och vi bidrar då med innovationskraft och 
teknisk kompetens till utvecklingen av både organisationen och 
affären – alltid med användaren i fokus. Hand i hand med vår 
spets inom R&D har vi i dag ett starkt IT-erbjudande där vi även 
åtar oss förvaltning av plattformar såväl som ett starkt kommuni-
kationserbjudande för att möta krav och förväntningar från våra 
kunders marknadsavdelningar. 

Vi delar upp vår leverans i två delar. Konsulttjänster samt  
produktförsäljning i form av integrationsplattformen FRENDS.

Konsultbolaget
HiQ är ett konsultbolag och agerar oberoende med kundens bästa 
för ögonen. Vår huvuduppgift är att tillföra kompetens, resultat, 
engagemang och innovationskraft till våra kunder.

Med det tekniska kunnandet i vårt DNA och en djup förståelse 
kring användare, kommunikation och affär, hjälper vi våra kun-
der att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att hantera 
utmaningarna i vår omvärld. Vi behärskar hela kedjan från R&D 
till digitalt och tillbaka och kan därför hjälpa våra kunder från idé 
till driftsättning. För oss är tekniken ett verktyg för att förenkla 
och göra skillnad i människors vardag.

Vi erbjuder en flexibel leveransmodell med kundens behov och för-
utsättningar i fokus. Vi levererar specialistkompetens i projekt på 
plats hos kund, genomför projekt i egna lokaler och via nearshore- 
kontor. Vi erbjuder även agila utvecklingsteam till våra kunder  
– team som är effektiva och framgångsrika i att skapa resultat. 

Integrationsplattformen FRENDS
Få företag använder ett och samma IT-system för att hantera alla 
sina affärsbehov. Många upplever att komplexiteten för att för-
valta systemen ökar, risker ökar, kostnaden går upp och innova-
tionshastigheten går ner. Mer än hälften av alla organisationer 
anser att integrering av olika systemlösningar är ett av de största 
hindren för framgång 

Lösningen är HiQs integrationsplattform FRENDS. En program-
vara som kopplar samman system som annars är separata för att 
få en enhetlig lösning. FRENDS fungerar som en säker och flex-
ibel kommunikationskanal mellan flera olika system, vilket möj-
liggör både integration och automatisering. 

FRENDS är en mjukvara som utvecklas, drivs och marknads-
förs av HiQ. Programmet levereras som en prenumerations-
tjänst, en så kallad ”Integration Platform as a Service” (iPaaS). 
Tillsammans med de konsulttjänster som HiQ erbjuder inom 
integrations området har produkten FRENDS blivit en viktig 
komponent i HiQs tjänsteportfölj för digitalisering och  
IT-arkitektur.

Idag har vi fler än 350 aktiva licenser hos nöjda kunder. 
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Händelser under 
andra kvartalet
HiQ tecknar nytt ramavtal med Arbetsförmedlingen
HiQ tecknar ramavtal med Arbetsförmedlingen för IT-konsult-
tjänster inom området kundupplevelse i digitala kanaler. 
– Verkligen kul att vi vinner detta. Och det är extra glädjande att 
vår expertis inom digitalisering kommer till nytta för en så viktig 
samhällsfunktion som Arbetsförmedlingen, säger Lars Stugemo, 
vd och koncernchef på HiQ.

HiQ utvecklar en digital kunskapshubb för Göteborg.
HiQ får i uppdrag av Göteborg & Co att utveckla en digital kun-
skapshubb för besöksnäringen i Göteborg.
– Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället. Det gäller lika 
väl för besöksnäringen som för fordonsindustrin, offentlig sektor 
och handel. Göteborg & Co är en modig och framsynt aktör, och 
genom att utnyttja de stora fördelar som teknikutvecklingen för 
med sig kommer vi kunna utveckla lösningar som öppnar upp 
Göteborg på ett hållbart sätt för ännu fler människor, säger Jerker 
Lindsten, vd på HiQ Göteborg.

HiQ vinner ett flertal affärer inom offentlig sektor
Inom offentlig sektor vinner HiQ uppdrag hos bland annat Skatte-
verket, Norra Älvstranden, Regeringskansliet, Sveriges kommu-
ner och regioner, Rauma stad, Sitra, Veikkaus, eHälsomyndighe-
ten och Inera.
– Jag är mycket stolt över att vi kan bidra med vår kompetens 
inom digitalisering till offentlig sektor. Det ligger helt i linje med 
vårt kontinuerliga arbete med att göra människors liv enklare 
genom digitala lösningar, säger Lars Stugemo, vd och koncern-
chef på HiQ.

HiQ vinner upphandling för SMHI
HiQ är vinnare i Sveriges meteorologiska och hydrologiska instit-
uts upphandling för IT-konsulttjänster. 
– Otroligt roligt att vi rankas högt av SMHI och får förtroendet att 
fortsätta hjälpa dem att utveckla system och tjänster som förenk-
lar och förbättrar för svenska folket, säger Lars Stugemo, vd och 
koncernchef på HiQ. 

Under kvartalet vinner HiQ FRENDS drygt 20 nya kunder.
HiQs FRENDS-plattform fortsätter att generera stort intresse. 
Under kvartalet vinner HiQ ett flertal nya FRENDS-kunder, till 
exempel Karlskrona Kommun, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, City 
of Järvenpää, Kiilto, Kotikatu, Nivos Oy, PP-laskenta, Recion, 
R-Kioski, Savon Voima Oy, City of Seinäjoki, Mico Botnia och
White Arkitekter.
– Det är glädjande att se att fler upptäcker möjligheterna med vår 
plattform. Vi har nu fler än 350 aktiva licenser ute hos nöjda kun-
der, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

HiQ vinner ett flertal affärer inom finanssektorn i Finland. 
Till exempel ett breddat samarbete kring RPA (Robotic Process 
Automation) med en aktör inom finanssektorn, ett flertal kon-
sultuppdrag inom bank och förmögenhetsförvaltning för en fin-
ländsk bank, projekt inom Sharepoint-migrering för en finländsk 
bank samt flertal projekt inom utveckling och förvaltning av 
mobillösningar för en aktör inom finanssektorn.

HiQ vinner en Webby Award  och guld i European Design Awards
HiQ vinner ett Webby Award för projektet med LEGO House och 
ett guld i European Design Awards för Metsä Group
– Verkligen kul att världens blickar inom innovation, design och 
kommunikation riktas mot HiQ, säger Erik Ridman, kommunka-
tionschef på HiQ.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

HiQ vinner uppdrag att utveckla globalt intranät åt ledande  
industrikoncern
HiQ väljs som partner av en världsledande industriaktör för för-
valtning, vidare- och nyutveckling av företagets globala intranät. 
Intranätet används av tiotusentals anställda, finns på flera språk 
och är en utav bolagets främsta kommunikationskanaler. 
– Det är hedrande och mycket roligt att vi väljs som partner av en 
global aktör för att vidareutveckla deras intranät. Vår effektiva 
och skalbara modell med lokala team samt effektiv utveckling på 
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våra nearshore-kontor i Ryssland och Polen gör oss till en intres-
sant partner i dessa fall, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef 
på HiQ.

HiQ bygger Datainspektionens nya webbplats
HiQ får i uppdrag att utveckla och förvalta Datainspektionens 
nya webbplats.
–Vi har jobbat med ett flertal offentliga webbsidor, vilket har gjort 
att vi faktiskt har blivit lite av experter inom just webb för offent-
lig sektor. Och vår erfarenhet inom informationstäta webbplatser 
med höga krav på tillgänglighet är klart en viktig tillgång i detta 
uppdrag, säger Anders Nilsson, vd på HiQ Mälardalen.

HiQ levererar ny webbplats åt Allmänna arvsfonden
HiQ utvecklar ny webbplats åt Allmänna arvsfonden. Fokus har 
legat på tillgänglighet och en förbättrad användarupplevelse.
– Att bistå med vår expertis inom webbutveckling för offentlig 
sektor är både kul och hedrande, säger Anders Nilsson, vd på HiQ 
Mälardalen.

HiQ utvecklar smart destinationswebb åt Eskilstuna
HiQ utvecklar webbplatsen visiteskilstuna.se åt Destination 
Eskilstuna. Syftet är att stärka Eskilstunas attraktivitet som 
besöksmål för invånare, mötesarrangörer och besökare och mål-
sättningen är att skapa en mobilanpassad, användarvänlig och 
inspirerande besökswebb som ska leda till att öka antalet besök i 
och till Eskilstuna.
– Marknadsföring av destinationer är ett tydligt område där det 
finns stora möjligheter med digitaliseringen. Och med hjälp av 
digital teknik hjälper vi besöksnäringen att utvecklas samt gör 
kultur, sevärdheter och evenemang mer tillgängliga för både 
inhemska och utländska turister, säger Anders Nilsson, vd på 
HiQ Mälardalen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

(fortsättning)
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Utvecklingen i 
koncernen

Finland
I Finland verkar vi idag mycket framgångsrikt i många mark-
nadssegment. Vi gör många nya affärer och levererar ett andra 
kvartal med starkt resultat.  

Vår digitala byrå Great Apes fortsätter att utvecklas fint, vinner 
priser och uppmärksammas för sina projekt.

Sverige
I Sverige är vi väl representerade i samtliga marknads segment 
och fortsätter vinna nya affärer inom såväl Tech, R&D, som IT 
och kommunikation. Med undantag kopplade till vissa segment 
går vår verksamhet i Sverige bra. Skåne, Mälardalen och Karls-
krona utmärker sig med starka resultat.

De stora permitteringar och tillfälliga neddragningar på grund 
av Covid-19 som genomförts inom fordonsindustrin och delar 
av tillverkningsindustrin påverkar oss under andra kvartalet. 
Det påverkar främst vår verksamhet i Göteborg samt delar av vår 
verksamhet i Stockholm och Linköping. Samtid igt ser vi en fort-
satt bra, och i viss mån till och med ökad efterfrågan från  
andra segment. 

Ryssland
Vårt team med experter i Moskva jobbar framgångsrikt med 
övriga HiQ i utvecklingen av smarta mobila lösningar som för-
enklar och förbättrar livet för människor.

Polen
Vår produktionsenhet i Polen som i huvudsak arbetar ihop med 
vår integrationsverksamhet i Finland fortsätter att utvecklas väl.

FRENDS
FRENDS fortsätter att växa, vi är väl etablerade på markna-
den i Finland och genomför nu en satsning på Sverige som går 
enligt plan. Totalt har vi nu över 200 kunder med totalt fler än 
350 aktiva licenser, vilket även genererar konsultuppdrag. Bara 
licensdelen omsätter i perioden över 13 Mkr med en marginal på 
ca 20 procent. Tillväxttakten ligger på över 40 procent. 

Gemensamt för samtliga delar i koncernen är att stora delar av vår verksamhet utvecklas bra med 
hög effektivitet och bra resultat. De delar av vår verksamhet som är kopplade till fordonsindustrin 
och vissa delar av tillverkningsindustrin utvecklas svagt under perioden. Det parerar vi till viss del 
med god kostnadskontroll. Vår verksamhet kring system integration och integrations plattformen 
FRENDS fortsätter att växa. Det svårbedömda och osäkra marknadsläget gör att vi genomför 
aktiviteter för att trimma, förändra och anpassa oss efter de förhållanden som gäller. 
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Vi har en bred och välbalanserad marknadsmix, där vi 

delar upp våra marknadsområden i åtta segment. Bredden 

är en fördel för våra kunder, oss som bolag och för våra 

medarbetare. Samtliga marknadssegment präglas av 

företags och organisationers behov av digitala lösningar 

som bidrar till förenkling, nya erbjudanden och nya 

värdekedjor.

Här finns våra kunder.
Underhållning 

& medier  
6 %

Industri 22 %

Försvar & säkerhet 3 %
Handel 5 %

Finans &  
försäkring 

12 %

Myndigheter  
& verk 24 %

Omsättning fördelad per 
marknadsområde*

Fordon 13 %

Telekom 15 %

* Under de senaste 12 månaderna

Industri
Industrin ses ofta som kärnan i västvärldens konkurrenskraft. 
Just nu pågår den fjärde industriella revolutionen, det som vi 
ofta kallar Industri 4.0, där verktyg som automation, Internet of 
Things, maskininlärning och artificiell intelligens används för att 
göra industrin än mer effektiv. 

HiQ är väletablerat inom segmentet och vi är idag en stark  
partner för många ledande aktörer inom industrin. Oftast hand-
lar det om avancerad utveckling av världsledande produkter  
och affärs kritiska system, men även innovation och konceptut-
veckling tillika nya strategier kring marknadsföring och försälj-
ning. Och inte minst effektivare processer och smart integra-
tion mellan system med bland annat vår integrationsplattform 
FRENDS. 

Ett exempel inom segmentet är svenska Epiroc som vi hjälper att 
utveckla system för än mer effektiva och säkra gruvmaskiner. Ett 
annat är Seco Tools där vi utvecklar system för att göra det smi-
digare för industrin att få tillgång till nya skärstål precis när de 
behövs. Allt för att hela tiden göra produktionen mer effektiv och 
resursoptimerad och hållbar. 

Exempel på kunder är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Bombar-
dier, Cactus, DEKRA, Destia, Electrolux, Elenia, Epiroc, Finnair, 
SAS, Seco Tools och Toyota Material Handling Europe.  

Myndigheter och verk
Våra kunders uppdrag är att erbjuda bästa möjliga service till oss 
medborgare och utmaningarna gäller alltifrån föråldrade system 
och hantering av stora datamängder, till säkerhet och integritets-
frågor. HiQ har idag en omfattande ramavtalsportfölj och är där-

med partner med en allt större del av myndigheter, kommuner 
och offentliga förvaltningar i Norden. 

Genom ramavtalen har vi en stark plattform för att växa ytterligare 
inom segmentet. Exempelvis har vi i dag ett flertal ramavtal med 
Kammarkollegiet vilket möjliggör för en stor del av Sveriges kom-
muner, regioner, myndigheter och verk att utnyttja vår kompetens 
för att förenkla för medborgarna. 

Ett exempel på hur man kan använda digital teknik för att för-
enkla och förbättra för människor är vårt prisbelönta projekt åt 
finländska  Trafi, där vi tar fram en prototyp på ett digitalt körkort. 
Något som direkt skapar helt nya möjligheter för att till exempel i 
realtid uppdatera informationen på någons legitimation. 

Exempel på kunder inom segmentet är Arbetsförmedlingen, 
Enköpings kommun, Kronofogden, Kungälvs kommun, Myndig-
heten för Samhällsskydd och Beredskap, Post- och Telestyrelsen, 
Regeringskansliet, Skatteverket, Region Stockholm, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Trafi och Tulli. 

Fordon
Sverige ligger långt fram när det gäller att med hjälp av avance-
rad teknik ta fram lösningar och system för autonoma och säk-
rare fordon, samt smarta lösningar för resurseffektiva fordon. 
Under de senaste tjugo åren har vi samarbetat med ett antal 
globala fordonstillverkare och därmed tagit en ledande position 
på marknaden. 

Exempel på samarbeten inom segmentet är bland annat att vi 
är en partner till lastbilstillverkaren Scania för utvecklingen av 
system för autonoma transportsystem. Andra exempel är Volvo 
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Group och Volvo Cars, som vi samarbetat med sedan 1998. Idag 
levererar vi, bland mycket annat, spetskompetens till Volvo- 
företagen inom teknik för att driva miljöförbättring och utveckla 
aktiva säkerhetsfunktioner. 

Exempel på kunder är Autoliv, BorgWarner, Scania, Volvo Cars, 
Volvo Group och Zenuity. 

Telekom
Uppkoppling har idag blivit en fundamental del av vår infrastruk-
tur, och nästan allting som finns idag behöver uppkoppling för att 
fungera. I takt med att 5G byggs ut ökar möjligheterna och den 
snabba uppkopplingen blir en viktig komponent i utvecklingen 
av till exempel industrin, hälso- och sjukvården samt smarta stä-
der. Grunden för att skapa effektivare och bättre tjänster för oss 
människor och bygga en bättre, mer hållbar och enklare värld.  

HiQ har en mycket stark position inom telekom och har sedan 
90-talet jobbat med globala telekomföretag för att utveckla tek-
nik för mobilkommunikation. Vi var med i utvecklandet och rull-
lade ut 2G, 3G, 4G och nu 5G. Det har gett oss ett djupt kunnande 
inom  telekomsystem, både ur teknisk och ur affärsmässig syn-
vinkel. Och vår gedigna erfarenhet och kunskap inom telekom 
och datakommunikation skapar även ett stort värde för kunder 
och projekt i andra branscher. 

Inom telekomindustrin arbetar vi brett med kunderna med avan-
cerade tekniska system, digitala kanaler och med lösningar riktade 
direkt till slutanvändarna. Tillsammans med flera ledande globala 
telekombolag fortsätter vi bygga den digitala infrastrukturen för 
framtidens mobila uppkopplingar. 

Exempel på kunder är Ascom Wireless Solutions, Com Hem, Erics-
son, Polystar, Telenor, Telia och Tele2.

Finans och försäkring
HiQ har lång erfarenhet inom bank- och finanssektorn, och kom-
binerat med våra färdigheter inom utveckling och mobila lös-
ningar gör det oss till en ledande expert inom området. Markna-
den och efterfrågan inom bank och finans är stark och vi behövs 
på många nya ställen där vi kan använda vår teknik till att för-
enkla och förbättra livet för människor. Inte minst inom smarta, 
enkla digitala betalningslösningar samt lösningar för att anpassa 
bankerna till regulatoriska krav. 

Tillsammans med de flesta av Nordens ledande banker utveck-
lar vi tjänster och system för att göra överföringar och betal-
ningar enklare och mer säkra. I portföljen har HiQ lösningar som 
sträcker sig mellan allt från välkända Swish, Volvo Carpay och 
S-mobiili – till Bamboras kortbetalsystem och vidareutveckling 

av storbankernas IT-system. Tjänster, lösningar och teknik som 
förändrar beteenden och har blivit grundstenarna till att Norden 
successivt går mot ett kontantlöst samhälle. 

Exempel på kunder är Bambora, Bankgirot, Collector, Fennia, 
Handelsbanken, LähiTapiola, Nordea, OP Pohjolagruppen, 
S-gruppen, SEB, Skandia, Swedbank, Trafikförsäkringsfören-
ingen, Varma och Volvofinans Bank. 

Underhållning och medier
Medie- och underhållningsbranschen är under konstant utveckling 
och förändring. Och det går fort. Traditionella företag möter idag 
konkurrens från både nya aktörer och helt förändrade beteenden. 
Det gemensamma är dock att teknik, design och kommunikation 
spelar en helt avgörande roll för om du ska lyckas eller inte. De här 
utmaningarna stämmer väl med HiQs position i skärningspunk-
ten av teknik, människa och affär. Vi kombinerar teknisk expertis 
med design och användarfokus samt slutligen marknadsföring och 
aktivering. Vi jobbar sedan länge med en rad ledande företag på 
denna spännande marknad. 

Vi har i dag ramavtal med flera stora kunder som SVT och Viaplay 
och finländska Veikkaus. Vi har även ramavtal med ATG, som 
vänder sig till HiQ för att bredda sina erbjudanden och produkter 
i samband med att underhållningsmarknaden för spel med licen-
siering omregleras.

Exempel på kunder är ATG, DICE, GTECH, MTV 3 Finland, Rovio, 
Spotify, SVT, Utbildningsradion, Veikkaus och Viaplay. 

Handel
Handeln är en av de branscher där den snabba teknikutveck-
lingen totalt har förändrat villkoren. Allt mer av den traditionella 
handeln styrs om till digitala kanaler och att köpa saker på nätet 
är sedan många år en självklar del av vår vardag. Tack vare smi-
diga digitala tjänster med fokus på användarupplevelsen och den 
totala kundresan ökar handeln effektiviteten. Leveranser syn-
kroniseras från lager på strategiska platser och vanliga butiker 
behövs inte i samma utsträckning. 

HiQ har bred branschkunskap och lång erfarenhet av att jobba 
med ledande handelskedjor. Vi samarbetar med kunden från idé 
och design till kvalitetssäkring inom alltifrån marknads- och för-
säljningslösningar till inköps- och logistiksystem. Vår expertis 
inom digitala betaltjänster såväl som analys av kampanjaktivite-
ter är värdefull när det ställs nya krav på enklare köpprocesser för 
att öka konverteringsgraden. 

Exempel på kunder är ICA, Jula, Kesko och Vianor.
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Försvar och säkerhet
Vi lever i en tid då försvar och säkerhet snabbt blir allt viktig are, med 
övervakning och omvärldsbevakning som självklara delar. En mer 
osäker världsbild flyttar försvars- och säkerhetsfrågan högre upp på 
agendan. Inte minst är cybersäkerhet en allt viktigare fråga för alla 
bolag och organisationer.

Tekniska lösningar för försvar och säkerhet är en tydlig del av 
HiQs DNA. Ända sedan starten har vi hjälpt tongivande kunder 
inom försvarsindustri och försvar att utveckla högteknologiska 
lösningar som bidrar till en säkrare omvärld. Ett exempel är för-
svarskoncernen Saab, där HiQ nyligen breddat samarbetet ytter-
ligare med ett nytt ramavtal på IT-sidan. Tillsammans med Saab 
utvecklar HiQ mjukvara för träningssimulatorer åt stridspiloter, 
ett uppdrag som HiQ har haft i över 20 år. 

Exempel på kunder är Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, 
Kustbevakningen och Saab.
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Våra ledstjärnor har varit vår kompass sedan starten och de utgör själva själen och hjärtat i 

HiQ – i varje uppdrag, varje dag. Vi vet att resultat, ansvar, enkelhet och glädje är nyckeln till 

högsta kvalitet och därmed nöjda kunder och medarbetare. Våra ledstjärnor och vår kultur 

är en avgörande konkurrensfördel både för HiQ och för våra kunder.

Strategi för framgång

FRAMTIDSUTSIKTER
På lång sikt är vår bedömning att teknikutvecklingen kommer att 
fortsätta och digitaliseringen kommer accelerera ytterligare, inte 
minst till följd av Coronapandemin. 

LEVERANSMODELLER
HiQ erbjuder flexibla leveransmodeller med kundens behov  
i fokus. Vi erbjuder enskilda specialister såväl som kompletta 
team, som både är effektiva och framgångsrika i att skapa resultat 
i projekt på plats hos kund, genomför projekt i våra egna lokaler 
och via vårt nearshorekontor. 

MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION
Varumärket HiQ är mycket starkt, vilket är viktigt för att kunna 
attrahera rätt kompetens att erbjuda våra kunder. Och som 
arbetsgivare rankas vi högt av arbetsmarknaden. Academic 
Works undersökning ”Young Professional Attraction Index” tar 
för andra året i rad med oss på topp 100-listan för Sveriges högst 
rankade arbetsgivare, där många av våra konkurrenter inte finns 
med. I Universums undersökning av attraktiva arbetsgivare är vi 
det högst rankade IT-konsultbolaget inom senior professionals 
inom IT. Och vi utses som ett av Sveriges 100 karriär - 
företag 2020. 

STRATEGI FÖR FRAMTIDEN
HiQ bidrar till utvecklingen av det moderna samhället där tek-
nikutveckling och en uppkopplad livsstil driver fram nya produk-
ter, tjänster och affärsmodeller. Vår övertygelse är att tack vare 
teknikutvecklingen och med smarta digitala lösningar så bygger 
vi en enklare, bättre, säkrare, roligare och mer hållbar värld. 

Vår expertis och vår fortsatt starka finansiella ställning gör att vi 
ser möjligheter att flytta fram våra positioner ytterligare i samt-
liga marknadssegment och områden där vi är verksamma.

HiQs huvudstrategi är att vara ett innovativt och ledande speci-
aliserat tjänsteföretag med kärnan av verksamheten i Norden. 

HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat med stra-
tegiska förvärv. HiQs förvärvsstrategi syftar till att stärka bolaget 
geografiskt genom att utöka den nordiska närvaron och att för-
värva bolag som tillför ny kompetens och/eller marknad.

Vi tror på en långsiktig tillväxt i samtliga segment där HiQ är 
aktivt. Vi tror att ny teknik fortsatt är en avgörande framgångs-
faktor för företag och branscher. 

Vår strategi är att: 
• Ha marknadens bästa medarbetare och vara den mest att-

raktiva arbetsgivaren. 
• Hjälpa våra kunder att förenkla och bidra till en bättre värld, 

genom att använda vårt kunnande inom hela kedjan av tek-
nik, människa och affär.

• Vara det ledande företaget i Norden i vår bransch.
• Ha god lönsamhet, generera god tillväxt, ha starkt kassa-

flöde och skapa god långsiktig direktavkastning för våra 
aktieägare.

HiQ prioriterar kvalitet, lönsamhet och tillväxt – i den ordningen. 
HiQ lämnar inga prognoser. 
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MEDARBETARE
Antalet medarbetare uppgår till 1 452 (1 602) vid periodens slut, 
varav antalet medarbetare i tjänst är 1 360 (1 485). 

Till följd av det rådande marknadsläget har vi under perioden valt 
att avsluta provanställningar samt på vissa orter minska antalet 
anställda.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
HiQs omsättning under perioden januari–juni uppgår till 917,8 
(965,5) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 92,9 (121,4*) 
Mkr, vilket motsvarar en marginal på 10,1 (12,6*) procent. 

Koncernens finansnetto uppgår till -1,4 (-0,5) Mkr.

Resultatet före skatt uppgår till 91,5 (120,8*) Mkr. 

HiQs omsättning under andra kvartalet uppgår till 439,4 (477,2) 
Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 38,3 (66,2*) Mkr, vilket 
motsvarar en marginal på 8,7 (13,9*) procent. 

Koncernens finansnetto för andra kvartalet uppgår till -2,3 (-0,1) 
Mkr.

Resultatet före skatt för andra kvaralet uppgår till 36,0 (66,1*) 
Mkr. 

Rörelseresultatet under det andra kvartalet såväl som för 
perioden januari – juni 2020 har påverkats positivt av sänkta 
arbetsgivar avgifter med ca 3 Mkr. 

HiQ har inte mottagit något permitteringsstöd från Tillväxt-
verket. Vi har istället jobbat med kostnadskontroll, vilket ger oss 
stor operativ och finansiell handlingsfrihet.

* Under det andra kvartalet 2019 avyttrade HiQ innehavet i Wes-
tend Affärscentrum vilket medförde en realisationsvinst på 22,8 
Mkr, vilken är inkluderad i jämförelsetalen ovan i såväl andra 
kvartalet 2019 som perioden januari - juni 2019. För resultaträk-
ning se sida 16.

INVESTERINGAR
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår 
under perioden till 4,7 (80,1) Mkr. Därav utgör investeringar i nya 
lokaler 0,2 (3,4) Mkr, i inventarier 1,2 (5,2) Mkr och i nyttjande-
rättstillgångar 3,3 (69,9) Mkr. Nyttjanderättstillgångarna avser 
investeringar i hyreskontrakt och leasingbilar och har balanserats 
till följd av tillämpningen av IFRS16. 

Från och med 1 januari 2020 balanserar HiQ utvecklingskostna-
der för FRENDS-plattformen. Investeringar i denna plattform 
uppgår under perioden till 2,4 (0,0) Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING
Rörelsens kassaflöde uppgår till 171,5 (137,3) Mkr. 

Koncernens likvida medel uppgår den 30 juni till 340,6 (110,3) 
Mkr. 

Under perioden har koncernen upptagit en checkräkningskredit 
om 100 Mkr, utöver de likvida medel som redovisas ovan. Ingen 
del av checkräkningskrediten är utnyttjad.

Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 888,5 (739,2) Mkr 
och soliditeten till 66,8 (59,7) procent. 

AKTIEN
Antalet utestående aktier i HiQ International AB (publ) uppgår 
per den 30 juni 2020  till 55 842 087, vilket är oförändrat jämfört 
med den 1 januari 2020. 

OPTIONER
HiQ har 2 038 900 utestående teckningsoptioner. Med beaktande 
av utestående optioner uppgår den sammanlagda utspädningsef-
fekten till ca 3,5  procent. Den värdemässiga utspädningen, vid en 
kursuppgång på 10% per år uppgår till 0,0 procent.

ÅRSSTÄMMA
HiQs årsstämma ägde rum den 30 mars 2020 på Katarinavägen 15, 
3 tr i Stockholm.

Till styrelseledamöter omväljs Gunnel Duveblad, Erik Hallberg, 
Raimo Lind och Lars Stugemo. Därtill väljs Johan Dozzi och Kata-
rina Axelsson Lindgren till styrelse ledamöter. Susanne Ehnbåge 
och Ulrika Hagdahl har avböjt omval. Årsstämman utser Gunnel 
Duveblad till styrelseordförande. KPMG AB omväljs till bolagets 
revisor med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor. 

Årsstämman beslutar att fastställa den framlagda 
årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Styrelsen återtar innan stämman sitt tidigare framlagda förslag om 
utdelning i form av split och inlösen. 

För utförligare information om årsstämman och där fattade beslut 
hänvisas till www.hiq.se. 
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MODERBOLAGET
Resultatet efter skatt för HiQ International AB (publ) uppgår till 
70,3 (81,5) Mkr. 

Per den 30 juni 2020 uppgår moderbolagets räntebärande net-
tokassa till 174,2 (9,2) Mkr, det justerade egna kapitalet till 525,9 
(342,1) Mkr samt soliditeten till 67,6 (61,3) procent.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgår till 0,1 (8,4) 
Mkr. Därav utgör investeringar i nya lokaler 0,1 (3,2) Mkr samt 
0,0 (5,2) Mkr i inventarier.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa 
ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. För 
ett konsultföretag som HiQ påverkas verksamheten av bland 
annat verksamhetsrelaterade risker såsom rekrytering, pro-
jektrisker, konkurrens och prispress, våra större kunders utveck-
ling, kundförluster samt förmågan att ingå ramavtal. Marknads-
relaterade risker inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker 
inkluderar valutakursrisker och ränterisker.

Det globala utbrottet av COVID-19 under 2020 har medfört ökad 
osäkerhet avseende ovanstående risk och osäkerhetsfaktorer. Det 
är i dagsläget omöjligt att kvantifiera dessa risker.

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning 2019, sid 57. 
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Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTER FÖR 2020

Delårsrapport januari – september 2020: 22 oktober 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020: 28 januari 2021

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Lars Stugemo, vd och koncernchef, HiQ, 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, 070-420 00 01

HiQ International AB (publ) org. nr 556529-3205
Katarinavägen 15, 7tr

Box 4046, 102 61 STOCKHOLM
tel: 08-588 90 000

www.hiq.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och 
koncernens verksamheter, finansiella ställning och resultat, samt att den beskriver väsentliga risker och osäkerheter som moder-

bolaget och bolagen inom koncernen har att hantera.

Stockholm 16 juli 2020

Styrelsen för HiQ International AB (publ)

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning  

och lagen om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 07.30 CET

Gunnel Duveblad
styrelsens ordförande

Raimo Lind
styrelseledamot

Erik Hallberg
styrelseledamot

Lars Stugemo
vd & koncernchef, styrelseledamot

Johan Dozzi
styrelseledamot

Katarina Axelsson Lindgren
styrelseledamot
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ALTERNATIVA NYCKELTAL
HiQ använder sig av ett antal alternativa nyckeltal för att förmedla en 
rättvisande bild av HiQs resultat och finansiella ställning. Nedan följer 
definitioner av använda alternativa nyckeltal. Inom parentes återges en 
härledning av nyckeltalet för perioden januari – juni 2020:

Rörelsemarginal: Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens 
nettoomsättning (92 864 / 917 772 = 10,1%)

Vinstmarginal: Periodens vinst före skatt i förhållande till periodens 
nettoomsättning (91 465 / 917 772 = 10,0%)

Finansnetto: Finansiella intäkter med avdrag för finansiella kostnader 
(1 580 – 2 979 = - 1 399)

Räntebärande nettokassa, exklusive leasingskulder: Likvida 
medel med avdrag för räntebärande skulder (dock ej leasingskulder) (vid 
periodens utgång) (340 563 – 0 = 340 563)

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning (vid periodens 
utgång) (888 540/1 330 342 = 66,8%)

Sysselsatt kapital: Eget kapital med tillägg av räntebärande skulder 
(exklusive leasingskulder) (vid periodens utgång) (888 540 + 0 = 888 540)

Operativt kapital: Sysselsatt kapital med avdrag av likvida medel (888 
540 – 340 563 = 547 977)

Avkastning på operativt kapital: Rörelseresultat i förhållande till 
genomsnittligt operativt kapital (92 864 / ((547 977 + 625 343)/2) = 15,8%)

 
Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i förhållande till ge-
nomsnittligt eget kapital (71 325 / ((888 540 + 813 490)/2) = 8,4%)

Omsättning/medarbetare: Nettoomsättning i förhållande till ge-
nomsnittligt antal medarbetare (917 772/1 360 =  675)

Förädlingsvärde/medarbetare: Rörelseresultat med återlagda löne- 
och lönebikostnader i förhållande till genomsnittligt antal medarbetare 
((92 864 + 595 171) / 1 360 = 506)

Rörelseresultat/medarbetare: Rörelseresultat i förhållande till 
genomsnittligt antal medarbetare (92 864 /1 360 = 68)

EK/aktie: Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier (vid 
periodens utgång) (888 540/55 842 = 15,91)
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34 
”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen.

Utöver vad som beskrivs nedan har samma redovisnings principer 
använts som i den senaste årsredovisningen med undantag för att vissa 
ändringar (vilka omnämns i HiQs årsredovisning för 2019) i befintliga 
standarder samt tolkningsuttalanden trätt i kraft. Bedömningen är att 
dessa (utöver vad som beskrivs nedan) inte haft någon påverkan på 
koncernens räkenskaper under perioden. 

För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt  
Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2.

Aktivering av utvecklingskostnader
HiQ har med start från 1 januari 2020 balanserat utvecklingskostnader 
relaterade till integrationsplattformen FRENDS, i enlighet med IAS 38. 
Enligt IAS 38 kan kostnader för utveckling av mjukvara balanseras under 
vissa förutsättningar. Dessa innefattar att det är sannolikt att tillgången 
kommer att ge framtida ekonomiska fördelar samt att kostnaderna för 
tillgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Under perioden januari - juni 
2020 har ett belopp om 2,4 Mkr aktiverats. Utvecklingskostnader skrivs 
av på en period om 5 år. 


