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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 en av Nordens 
största banker 
 

HiQ har tecknat ett ramavtal med en av Nordens största banker. 
– Otroligt roligt att vår långa erfarenhet inom bank och finansvärlden leder till nya spännande uppdrag, säger 
Magnus Gudéhn, VD på HiQ Stockholm.  
 
Ramavtalet är väl i linje med HiQs kärnkompetens och innefattar utveckling, test, arkitektur, projektledning, design 

och business analysis.  
– Det är väldigt roligt att banken väljer att fördjupa samarbetet med oss. Den här typen av projekt utgör verkligen 
ryggraden i vårt företag. Och de som jobbar med dessa saker är den viktigaste kompetensen vi har, säger Lars 

Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 
Genom ramavtalet möter HiQ bankens långsiktiga kompetensbehov inom området och kommer direkt bidra till 
bankens arbete med att förenkla och förbättra för bankens privat- och företagskunder i Norden. 

 
HiQ har en lång erfarenhet inom finanssektorn som kombinerat med HiQs färdigheter inom digitalisering och 
mobila lösningar gör HiQ till en ledande aktör inom området. HiQ har bland annat tillsammans med Bankgirot 

utvecklat IT-lösningen för Swish – som ägs av Getswish och är ett samarbete mellan banker i Sverige – samt 
tillsammans med Volvofinans utvecklat mobiltjänsten CarPay. HiQ hjälper även finska S-Pankki att förenkla för sina 
nästan tre miljoner kunder med hjälp av smidiga tjänsten S-mobiili. Bland HiQs övriga kunder inom bank och finans 
finns Bambora, Collector, Fennia, Handelsbanken, LähiTapiola, Nordea, OP Pohjolagruppen, S-gruppen, SEB, 

Trafikförsäkrings-föreningen och Varma.  
 
 

För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Magnus Gudéhn, VD HiQ Stockholm, tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se 
 

 


