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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 1 600 
specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer 
information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ och Nordax i nytt partnerskap 
 
HiQ inleder ett strategiskt partnerskap med Nordax för att stödja den nordiska specialistbanken i utvecklingen 
av moderna banktjänster som underlättar vardagen för vanliga människor. 
– Det här är verkligen ett spännande samarbete. Nordax är en aktör som på ett supermodigt sätt utmanar gamla 
etablerade aktörer och delar vår tro på att framtiden ligger i smarta tekniska lösningar, säger Magnus Gudéhn, 
VD på HiQ i Stockholm. 
 
Nordax är en nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftiga lån och sparande till mer än 150 000 
privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax har en ambitiös tillväxtplan bland annat genom sitt 
nylanserade bolåneerbjudande riktat till den moderna arbetsmarknaden och egenföretagare. Genom samarbetet 
kommer HiQ stötta Nordax i att skapa lösningar som förenklar för fler människor att leva det liv som de önskar. 
 
– Det är så många möjligheter som öppnar sig i och med den snabba teknikutvecklingen och alla förändringar som 
sker i samhället. I samarbetet med HiQ får vi både tillgång till utvecklingskompetens och en strategisk partner som 
förstår samspelet mellan teknik och affär, säger Ragnhild Tell, CIO på Nordax. 
 
Inom ramen för samarbetet kommer HiQ hjälpa Nordax med strategisk rådgivning inom utveckling och drift, service 
design samt utveckling av nya system, produkter och tjänster.  
 
– Samarbetet med Nordax är ett bra exempel där vi som en strategisk partner får både en rådgivande och operativ 
funktion. Det gör att vi tillsammans snabbt och effektivt kan bygga och lansera framtidens lösningar, säger Magnus 
Gudéhn, VD för HiQ i Stockholm. 
 
HiQ har 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  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 
 


