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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv. Vi är en given partner till 
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1 400 specialister och 
finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer 
information och inspiration, besök www.hiq.se	  

 

HiQ VINNER RAMAVTAL INOM FORDONSINDUSTRIN  
HiQ vinner ramavtal och ytterligare mark inom digitalisering, innovation och aktiv 
säkerhet för fordonsindustrin. I takt med att allt mer blir uppkopplat i fordonen 
blir HiQs erfarenhet och kompetens viktig för globala varumärken i branschen.   

- Vi på HiQ är glada att få bidra till denna intressanta utveckling, som i slutändan 
handlar om att skapa en enklare och tryggare vardag för människor, säger Patrik 
Holm på HiQ i Linköping.  
   
När allt kopplas upp skapas nya möjligheter och förändrade affärsmodeller. Det 
gäller inte minst den teknikintensiva fordonsbranschen. Fordon kopplas upp och nya 
trafiksystem tas fram och inom en snar framtid kommer autonoma fordon och 
fordonståg vara ett vanligt inslag på vägarna.  
 
- Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kunder i fordonsindustrin både nationellt 
och internationellt. Förutom aktiv säkerhet är HiQ med och bryter ny mark inom 
bland annat infotainment och connectivity. Fordonsindustrin står för hög 
innovationskraft och vi är bara i början av utvecklingen, säger Jerker Lindstén på HiQ 
Göteborg. 
 
I det nyvunna avtalet blir HiQ en viktig samarbetspartner i utvecklingen av aktiva 
säkerhetssystem – produkter med hög innovationskraft som gör det enklare att 
upptäcka faror innan olyckan är framme.  
 
- Jag är stolt och glad över att vi vinner mark i en bransch som verkligen kan göra 
skillnad och förenkla människors liv. Den positiva utvecklingen gör att vi under året 
siktar på att anställa nya medarbetare till vår fordonssatsning i bland annat 
Göteborg, Linköping, Södertälje och Västerås. Vi har ett starkt team och ser fram 
emot att komplettera med fler skarpa talanger som vill vara med och skapa en bättre 
värld, avslutar Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  
 
Läs mer om lediga tjänster på vår jobbsida.  
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, Tel. 08-588 90 000 
Jerker Lindstén, VD HiQ Göteborg, Tel. 076-880 06 00 
Patrik Holm, VD HiQ Ace i Linköping, Tel. 070-844 99 76 
Anders Nilsson, VD HiQ i Västerås, Tel. 070-944 7291 
Peter Lindecrantz, Marknads- och informationschef HiQ, Tel. 0704-200 103  


