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Sundsvall har tagit sikte mot framtiden. Det blir en resa 
vi vill göra tillsammans med fler som har energi, visioner 
och som tror på regionen. Om du och ditt företag hör 
till den kategorin blir läsningen på kommande sidor 
inspirerande.

SCA satsar nästan åtta miljarder på sin fabrik i Östrand, 
Timrå. Huvudkontoret för bolagets skogsdel flyttar 
dessutom tillbaka till Sundsvall. Skogen är fortfarande 
en oerhört viktig basnäring för vår region, men 
tjänstesektorn växer kraftigt i det regionala näringslivet.

En viktig förklaring till den utvecklingen är att flera stora 
statliga myndigheter med stort behov av IT-stöd har 
Sundsvall som hemadress för sina huvudkontor. Parallellt 
har vi sett framgångsrik kontorsetablering inom bank, 
försäkring och pension. Och som grädde på moset 
finns ett universitet med nya inriktningar för studenter, 
anpassade till vår arbetsmarknad.

Ett bevis på att tjänstesektorns utveckling är stark är att 
SEB och Com Hem under 2014 etablerade nya kontor 
med tillsammans över 200 anställda i Sundsvall.

Många är med och flyttar fram positionerna. Att 
kommunkoncernen fram till 2018 investerar och 
reinvesterar nästan tio miljarder kronor i olika 
framtidssatsningar är också ett bra exempel på den 
anda som råder. Bostäder byggs som aldrig förr, 
kontorslokaler i Stenstan görs om till hyresrätter, och 
byggkranarna trängs i bland annat hamnområdet, på 
Norra Kajen och i andra områden i direkt anslutning till 
stadskärnan. Allt i linje med kommunens stadsvision. 

Den främsta symbolen för vår framtidstro är dock 
2 109 meter lång och knyter samman norra sidan av 
Sundsvallsfjärden med den södra. Sundsvallsbron är ett 
lika imponerande som vackert konstverk och förutom 
att tillsammans med några mil ny E4 förbättra våra 
kommunikationer så ger den några viktiga signaler. Den 
säger att vi vill, vi kan och vi törs. 

En stark tillväxt - häng 
med till ett nytt norra Sverige1
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Sundsvalls kommun ger 
extra service till företagen

Företag i Sundsvall ska ha de bästa 
förutsättningarna för att lyckas. Av den 

anledningen har Sundsvalls kommun gått från 
tanke till handling och tagit flera viktiga initiativ med 

syfte att ge support både till dem som är på väg hit för 
att etablera sig, och till alla redan befintliga företag.

Helägda kommunala Näringslivsbolaget har som 
självklart övergripande mål att bidra till tillväxt i 
Sundsvalls kommun. För många företag som startas här 
eller flyttar hit, är de som jobbar inom bolaget en viktig 
och central kontakt. Ett bra exempel på hur det arbetet 
prioriteras är att Sundsvalls kommun skapat det som 
kallas ”Sveriges vassaste servicegaranti”.

I servicegarantin ingår bland annat ”Tidigt kundmöte”. 
När vi får in en fråga från ett företag så lovar vi att 
inom två veckor bjuda in till ett första möte mellan alla 
berörda handläggare på förvaltningar och myndigheter. 
Du som företagare får en tidplan för ärendet och får 
veta hur hanteringen går till hos förvaltningar och 
kommunala bolag. En koordinator följer dig genom hela 
processen. Lite mindre krångel och byråkrati helt enkelt.

2015 fick Sundsvall högsta betyget (5) när ett av 
världens ledande analysföretag WSP listade den robusta 
tillväxtpotentialen i Sveriges kommuner. Att Sundsvall 
var den enda kommunen norr om Stockholm som nådde 
upp till toppbetyget, bevisar att vi är på rätt väg i vårt 
arbete.

2
Det här är Näringslivsbolagets uppdrag: 

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska 
känna stolthet över att leva, bo och verka i 
Sundsvall. 

Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i 
att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för 
nyetableringar, få hit fler besökare samt utveckla 
och stötta befintliga företag.

Sundsvallsregionen med sina sex kommuner är också 
den största arbetsmarknadsregionen i norra Sverige 
(drygt 200 000 personer). Samarbetet går ut på att 
utveckla och synliggöra Sundsvallsregionen som det 
bästa alternativet till storstäderna med sin starka 
infrastruktur och ett offensivt universitet.  

En annan viktig spelare och samarbetspartner är 
Åkroken Science Park som är en regional plattform för 
affärsdriven forskning och som stimulerar nyföretagande 
och utveckling av innovationer. Här knyts finansiering 
ihop med idéer och affärsmässighet.
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Alla kommuner drömmer om ett diversifierat 
näringsliv där många branscher kan turas om att 
vara draglok. Med våra cirka 10 000 företag fördelat 
på drygt 500 branscher har diversifieringen blivit 
verklighet. I detta myller av företagande finns just nu 
fyra branscher som är större och starkare än övriga, 
och dessa har kommunen definierat som särskilt 
viktiga för Sundsvallsregionens framtid.

Bank, försäkring och pension
Skandias stora etablering i Sundsvall blev starten på 
en expansiv utveckling, och vid sidan av storstäderna 
är det här som den mest utvecklade infrastrukturen 
för bank, försäkring och pension finns. Drygt 
2 200 Sundsvallsbor med olika kompetens arbetar i 
branschen och i förhållande till invånarantal är det 
bara Stockholmsregionen som är hetare.

Studenterna från Mittuniversitetet utgör en grogrund 
för kompetens till företagen genom bland annat 

ekonomutbildningen och den specifikt inriktade 
bank-, försäkring- och pensionsutbildningen. 
Majoriteten av utexaminerade får jobb hos bolagen 
direkt efter examen. 

Branschens goda tillväxt och samlade 
potential i Sundsvall ledde fram till bildandet 
av CER (Centrum för forskning om ekonomiska 
relationer). CER är ett unikt nätverk av forskare, 
studenter och medlemsföretag som bedriver 
starkt branschanknuten forskning, presenterar 
populärvetenskapliga rapporter samt initierar 
seminarier och företagsträffar.

Branschen fick ytterligare en injektion när SEB under 
2014 etablerade sitt nya telefonbankskontor på orten 
och i samma veva flyttade in i ett helt nyrenoverat 
kontor där man nu börjar närma sig 100 medarbetare, 
med ambitionen att växa ytterligare.

3Starka draglok får fart på hela näringslivet
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IT
En annan sektor som utvecklats starkt sedan Skan-
dias etablering är IT. SPV, CSN, Försäkringskassan 
och Bolagsverket är andra verksamheter som berikar 
Sundsvall, och därmed har spetskompetens inom 
bland annat områdena stora datasystem, mobila 
tjänster och IT-stödsystem kunnat byggas upp.

Omkring 5 000 personer finns anställda inom sek-
torn. Mittuniversitetet har cirka 1 500 studenter inom 
IT, telecom och elektronik. I princip samtliga aktörer 
samverkar i nätverket Bron Innovation som i flera de-
cennier varit värd för årliga IT-konferensen Sundsvall 
42 med upp mot 1 000 deltagare.

Idag tillhör vi de ledande IT-regionerna i landet med 
en profil som främst handlar om drift och utveckling 
av storskaliga system, med en nära integration mot 
avancerad verksamhetsutveckling. 

Mot bakgrund av att både skogsindustrin och bank-
sektorn också haft starka fästen i Sundsvall och haft 
behov av avancerat IT-stöd har konsultföretag inom IT 
en mycket stark bas här. De flesta större konsultbolag, 
exempelvis KnowIT, Sogeti, ATEA och Cap Gemini är väl 
etablerade sedan länge. 

Skogen
Sundsvalls näringsliv har historiskt sett dominerats av 
skogsindustrin och SCA är fortfarande en stor arbets-
givare med sina ungefär 3 000 anställda i länet där 
enheten för forskning och utveckling är världsledande. 
SCA sysselsätter totalt 12 000 personer varav mer-
parten är underentreprenörer. 

BioBusiness Arena, en del av Åkroken Science Park 
är en långsiktig satsning på affärsidéer som föräd-
lar skoglig råvara till produkter för en internationell 
marknad. Med bioekonomins förnyelse som grund är 
målet att skapa ökad tillväxt och fler arbetstillfällen i 
Sundsvallsregionen.

Handeln
Handeln i Sundsvall omsätter varje år åtta miljarder 
kronor. För att ge en uppfattning om branschens 
omfattning och betydelse kan bland annat nämnas 
att In-gallerian i Stenstan är norra Sveriges största 
citygalleria och Birsta landets tredje största externa 
handelsområde sett till omsättning.  I Birsta finns 
Norrlands hetaste handelsområde med 18 miljoner 
besökare per år och mer än 200 butiker. Flera gång-
er har Birsta City utnämnts till Sveriges populäraste 
köpcentrum.

Kommunens båda handelscentrum erbjuder lokalt ni-
schade favoriter, världskända kedjor, restauranger och 
caféer som lockar stora mängder shoppingturister.

7
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Regionen har högsta fokus 
på utbildning och kompetensförsörjning

Mittuniversitetet är vårt fyrljus i den akademiska världen. 
Campus Sundsvall kännetecknas av utbildningar 
inriktade mot naturvetenskap, ekonomi, teknik och 
medier samt utbildningar inom samhällsvetenskap 
och vård. Många av utbildningarna ges på distans och 
e-lärande är ett område där Mittuniversitetet är ledande 
i landet.

Det är särskilt roligt att betona Mittuniversitetets 
aktiva samverkan med det regionala näringslivet. 
Gästföreläsare, mentorer från företag, studiebesök, 
praktikperioder och examensarbeten, karriärdagar, 
exjobbsdagar och CV-granskning är exempel på 
gemensamma aktiviteter. Det nybyggda kreativa centrat 

Grönborg i anslutning till campus är också en arena med 
syfte att skapa en starkare gemenskap mellan näringsliv, 
akademi och kommun.

Det internationella utbytet är viktigt och Mittuniversitetet 
har utbytesavtal med 150 partneruniversitetet och 
högskolor runt om i världen.

Sundsvallsregionens yrkeshögskola, YH Mitt, tar fram 
och erbjuder de utbildningar som är mest efterfrågade 
på regional arbetsmarknad. Just nu utbildas rådgivare 
och handläggare inom bank, försäkring och pension, 
specialiserade undersköterskor samt kvalificerade 
redovisningsekonomer. 

4
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Utöver det finns förstås andra lokala och nationella 
utbildningsanordnare som förser företagen med 
välutbildad arbetskraft, till exempel Lexicon och 
Teknikutbildarna.

I Sundsvall finns också 85 förskolor, några av dem med 
speciell profil som förskolan Karlavagnen som har öppet 
dygnet runt, vilket uppskattas av föräldrar som inte 
bara har behov av barnomsorg dagtid. Verksamhet som 
förläggs i närmiljön uppmuntras, exempelvis ”Skogen i 
skolan” och naturskolan KOMut på Södra berget.

Sundsvalls gymnasium har 15 olika nationella program 
med ett 20-tal inriktningar, fyra särskoleprogram samt 
ett förberedande introduktionsprogram för elever som 
inte har behörighet till gymnasieskolan. En fin fjäder i 
hatten är att Sundsvalls gymnasium har utnämnts till 
Sveriges bästa Ung företagsamhetsskola. 

Genom nationell idrottsinriktning (NIU) kan idrottande 
elever söka samtliga program och erbjuds möjlighet 
att idrotta under skoltid. Just nu erbjuder vi 
idrottsinriktningarna fotboll, basket, brottning, judo, 
simning, innebandy, orientering och alpint. Tillsammans 
med Timrå erbjuder regionen även ett hockeygymnasium 
(LIU) med nationell höjd.

Sundsvall har även en grund- och gymnasiesärskola med 
speciell kompetens bland annat för barn med autism, 
aspbergers och andra psykiska funktionshinder.

Vi kan också stoltsera med avgiftsfri kulturskola. Här 
ges undervisning i bild, dans, drama, teater, kreativt 
skrivande, muntligt berättande, musik och sång. 

Från förskola till gymnasium finns dessutom närmare 30 
friskolor med olika inriktningar att välja bland. Några av 
dem är Heliås, Internationella Engelska Skolan, Skvadern, 
Thoren Business School och Kunskapsakademin.

9
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Fram till 2014 var sträckan mellan Njurundabommen 
och Sundsvall den i särklass mest bespottade längs hela 
E4. På knappt två mil fanns elva trafikljus som bromsade 
upp trafiken. Från hösten 2014 är dessa ett minne blott 
och projektet med nya E4 i Sundsvall med den magnifika 
Sundsvallsbron (2 109 meter) är ett fint exempel på hur 
vi får bättre kommunikationer med omvärlden. Med 37 
mil till Stockholm, så ligger vi faktiskt också närmare 
huvudstaden än vad både Malmö och Göteborg gör.

När vi åker till Stockholm, eller när personer från 
Stockholm åker till Sundsvall, blir valet oftast flyg eller 
snabbtåg. Det finns direktflyg till Stockholm, Göteborg 
och Luleå, sommartid även till Visby. Flygplatsen 
trafikeras av flera bolag och vi flyger charter direkt till 
solen, till länder som Spanien, Grekland, Italien, Kroatien 
och Turkiet. Flygplatsen är dessutom centrum för en 

högteknologisk utveckling inom flygledning, något som 
drar till sig globalt intresse. 

Tåget tar 3,5 timmar till Stockholm (cirka 16 avgångar/
dag), vilket kommer att reduceras till under tre timmar 
när beslutad utbyggnad av dubbelspår längs sträckan 
är genomförd. Att bo i regionen betyder också korta och 
enkla resor lokalt. Mellan bostad och arbete har de flesta 
endast 10-20 minuter.

Ett stort samarbetsprojekt pågår också med Sundsvalls 
kommun, Trafikverket och SCA som partners. Målet är 
att knyta ihop ett transportsystem för båt, lastbil och 
järnväg med betydligt större kapacitet än regionen kan 
prestera i dagsläget. Den logistikpark med kombiterminal 
som blir navet i systemet ska enligt planerna ligga strax 
öster om Ortvikens pappersbruk.

Våra kommunikationer löser upp knutar5
10
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Att jämföra priserna på bostäder mellan vår region 
och storstadsregionerna blir intressant för den som 
gillar “mycket för pengarna”. Det är långt ifrån ovanligt 
att familjer som flyttar hit från exempelvis Stor-
Stockholm kan köpa både villa och fritidshus långt under 
priset för den bostad de säljer.

Ta en titt nedan på Swedbanks Boindex (2016 års 
statistik) så ser du de stora skillnaderna. 

Den som räknar kvadratmeterpris för lokalhyra i centrala 
Sundsvall märker att vi är konkurrenskraftiga även där. 
Många kontorslokaler i de äldre stenhusen i Stenstan går 
att hyra från cirka 1 200 kronor per kvadratmeter. Hyran 
för kontor i nyare fastigheter med öppna planlösningar 
och med modern kyla och ventilation ligger på cirka 
1 500-1 800 kronor per kvadratmeter.

Som en jämförelse kan vi nämna att kontorshyrorna i 
Stockholms innerstad (så kallat AA-läge) ligger på 3 500 
till 5 000 kronor per kvadratmeter. Kistas äldre bestånd 
har hyror på 1 500 till 1 900 kronor per kvadratmeter och 
moderna lokaler i Kista (A-läge) kostar 2 100 till 3 000 
kronor per kvadratmeter.

6
Både boendet och 
lokalhyran billigare 
än i riket i stort
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Den som gillar friluftsliv och känslan av att ha naturen inpå knutarna får 
mycket att älska i Sundsvall. Här finns storstadens alla ingredienser, men 
paradoxalt nog är vi samtidigt också granne med genuina och starka 
naturupplevelser.

Säg havsbad och Sundsvallsbon pekar med stor sannolikhet ut 
stränderna på Alnö, Fläsian eller Bergafjärden. Att Alnö kallas för 
Norrlands Hawaii är inte taget ur luften.

De båda älvarna Ljungan och Indalsälven passerar Sundsvalls dalgångar 
på sin väg mot havet och är populära bland fiskare, som självklart också 
har all tillgång till havs- och insjöfiske.

På nära håll finns de båda stadsbergen, i folkmun ”södra” och ”norra”, 
som är små paradis för sport och aktiviteter. Ett annat populärt 
och centralt beläget friluftsområde är Sidsjön, där många väljer att 
motionera, fiska, paddla eller åka slalom/längdskidor.

Vintertid ser man åkare på långfärdsskridskor ute på havsisarna kring 
exempelvis Alnös och Njurundas kustremsor. Södra bergets alpina 
anläggning har också varit värd för världscuptävlingar. För den som hellre 
åker längdskidor finns 50 mil skidspår att välja bland.

Sundsvall blev 2010 utsedd till årets friluftskommun och har därefter 
fortsatt att placera sig på medaljplats. En stor anledning till det är att vi 
är en grön stad med mycket nära till naturen. 

Vi är staden mellan bergen, vid 
havet, älvarna och skogarna

7
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8
“Sundsvallsborna är inga småstadsbor, 
snarare är Sundsvall den fräsande 
champagnens stad.”

Så sade en herre vid namn K.O. Eneroth 
år 1884. Det ser likadant ut än i dag. 
Ingenstans i Norrland finns så många 
krogar, pubar, barer, caféer och 
restauranger. Den som är bekant 
med nattlivet i Sundsvall navigerar 
smidig som en katt mellan 
populära ställen som Udda Tapas, 
Invito, E-Street, Apa, Rå, En liten 
krog, Oscar och q.bar. 

Casino Cosmopols restaurang 
Casiopeija (enligt White Guide en av 
Nordens bästa restauranger) och Hotell 
Södra Bergets restaurang 180 grader 
Fine Dining med sin utsikt tillhör de flottare 
etablissemangen. Men att det finns krogar för alla 
plånböcker och för alla smaker är ställt utom alla tvivel.

Massor av festivaler, marknader och aktiviteter avlöser 
varandra i evenemangsstaden Sundsvall, de mest 

kända är Sveriges största nationaldagsfirande, den 
stämningsfulla Lyslördag och klassikern Selånger 
Marknad. Bland evenemangen kan nämnas Sensommar, 
Sundsvall Pride, Burefestivalen, Thaifestivalen, 

Sundsvall Bjuder och Sundsvall Block Party.

Som Norrlands största shoppingstad 
med totalt cirka 400 butiker i 

Stenstan och Birsta är Sundsvall en 
handelsstad som inte saknar något. 
Här finns de flesta av storstädernas 
kedjor och märkesbutiker, men 
även de mindre och fristående 
butikerna har en framträdande 
plats. 

Det geografiska läget och alla goda 
kommunikationsmöjligheter sätter 

oss i guldsits som konferensstad. 
Och det märks. Få utanför storstäderna 

kan konkurrera med oss som mötesarrangör. 
Nystartade Sundsvall Convention Bureau, är en trygg 
partner till alla som vill arrangera större möten och 
konferenser i stan.

Här finns norra Sveriges självklara metropol 
för nöje, shopping och evenemang

14
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Vi är en vinnare och vi älskar att överraska

9
Allt som händer i Sundsvall får inte plats på de här 
sidorna. Men vi kan inte undanhålla er några av de saker 
vi är mest stolta över.

GULD
Sundsvallsbon Charlotte Kalla är efter VM i Lahtis 
Sveriges mest medaljtyngda skidåkare genom tiderna 
tillsammans med Gunde Svan. 17 mästerskapsmedaljer 
är ett fantastiskt facit, dessutom är hon officiell 
ambassadör för Sundsvall.

ELIT
Många elitlag som Granlo BK och dubbla svenska 
basketmästarna Sundsvall Dragons kommer och 
går. Men GIF Sundsvall består. Norra Sveriges mest 
framgångsrika fotbollsklubb känns numera rätt etablerad 
i högsta serien. Heja!

REKORD
På Luciadagen 13 december 2014 bestämde sig drygt 
15 000 personer i Sundsvall för att slå världsrekord i 

fackeltåg med elektriska ljus och promenerade i en lång 
rad över Sundsvallsbron. Imponerande och storslaget!

ROCK
Sveriges äldsta musikförening heter Pipeline och 
driver rockklubb med samma namn i Sundsvall. Hela 
musikbranschen är en industri som sysselsätter 1 300 
personer i stan. 

RÄTTVIST
Sundsvalls Kulturskola är en av få kulturskolor i landet 
med kostnadsfri undervisning. Kultur? Tackar, säger vi!

H2O
Sundsvalls vattentäkter silar sitt vatten genom mäktiga 
åsar av finkornig grus och sand. Resultatet blir ett av 
Europas allra renaste och bästa dricksvatten. Gott!

KÖNG
När Sundsvallsbon säger u låter det som ö. När något är 
köng betyder det att det är bra.

Världens längsta luciatåg, 13 december 2014.
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1621
År 2021 firar Sundsvall att det var 400 år sedan Gustav II 
Adolf grundade staden. Snart hurra.

HEJA
Varje dag lägger initiativet Heja Sundsvall upp ett “heja-
budskap” om Sundsvall i sociala medier. Massor med bra 
grejer. Häng med! Heja Sundsvall!

KEVIN
Idolernas idol är förstås Kevin Walker som 2013 både var 
stor fotbollsstjärna i GIF Sundsvall och vann TV4:s Idol. 
Händer bara i Sundsvall.

FRUKOST
Sista onsdagen varje månad bjuder 
Näringslivsbolaget på företagarfrukost. Fullsatt!

SNÖKYLA
Sundsvalls sjukhus använder bortröjd snö för att kyla 
hela huset under sommaren. Smart!

CITY-P
I Sundsvall kostar det 30 kronor att stå ett dygn i ett 
centralt P-hus med el.  

UTRYMME
Ingen trängsel i Sundsvall, som hyser 30 personer 
per kvadratkilometer jämfört med 4 796 personer i 
Stockholm.

STENSTAN
Efter den tredje branden som ödelade trähusen i 
Sundsvall byggdes en stad av sten. På sex år kring 
förra sekelskiftet uppfördes 600 hus, många av 
dem pampiga stenhus i mitt i stan. En helt unik 
stadskärna, och den nordligaste i världen 
av sitt slag.

JACKPOT
I Sverige finns fyra statliga kasinon. 
Det första som öppnade var Casino 
Cosmopol i Sundsvall. 

TRAV
Bergsåkers Travbana är det fjärde benet i svensk 
travsport. Alltid i vinnarhålet.

HÅLLBART
Europas längsta sammanhängande vägnät med 
laddstolpar för elhybrider går från Sundsvall till 
Trondheim. Green Highway!
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10
Tror du vi fabulerar – då 
möts vi i gryningen
Nu sitter du kanske och tänker att Sundsvall verkar vara 
för bra för att vara sant. Eller att du ändå vill veta mer. 

Därför vill vi visa att vi menar allvar med allt vi påstår. 
Vi är stolta över vår stad och vi berättar gärna mer 
om hur vi kan få dig och ditt företag att trivas. Vid ett 
konkret intresse från ert företag kan vi även se över 
möjligheterna att erbjuda mer omfattande stöd och 
service, som inflyttningsservice och annan support kring 
medflytt av anhöriga, bostadsförtur och fördjupad analys 
inför företagsetablering med mera.

Självklart ser vi gärna att du kommer hit och skaffar dig 
en egen uppfattning. Är du och ditt företag intresserade 
så kan vi tillsammans planera en besöksresa till 
Sundsvall med ett spännande program. Men vi behöver 
börja tidigt på dagen för vi har garanterat mycket att 
hinna med!
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Annika Falkengren, avgående vd på SEB

För SEB och för mig personligen så var det ett viktigt och bra 
beslut att lägga vårt nya telefonbankskontor i Sundsvall. Och så här 
i efterhand känns beslutet till och med ännu bättre, eftersom vi 
har kunnat bygga upp en så bred kompetens i Sundsvall med SEB 
Pension och försäkring, bankkontoret, telefonbanken och SEB-kort. 
Den sistnämnda verksamheten har vi nyligen flyttat från Norge 
till Sundsvall och det hade knappast skett om inte den övriga 
verksamheten på orten hade fungerat så bra. Vi är också stolta över 
att SEB – med telefonbanken i Sundsvall – är ensamma i branschen 
om att kunna ge service och rådgivning 24 timmar om dygnet.

Vi fick ett mycket positivt bemötande av kommunen, Näringslivsbolaget 
och fastighetsägare när vi valde att placera vårt nya telefonbankskontor 
i Sundsvall.  Den grundservice som Näringslivsbolaget har med 
inflyttningsservice och sin servicegaranti underlättade verkligen för 
etableringen och för att SEB i Sundsvall har kunnat få en ännu starkare 
förankring i lokalsamhället. 

Sundsvall erbjuder också en stark kompetensbas för bank, 
försäkring och pension med skräddarsydda utbildningar 
på Mittuniversitetet och med CER (Centrum för forskning 
om ekonomiska relationer) som kan leverera ett starkt 
nätverk och forskning som konkret stärker hela 
branschen både i Sundsvall och nationellt.

Med digitaliseringen och en allmän rationalisering 
så pekar det mesta mot att det blir färre 
anställda inom bank- och finansbranschen 
på sikt. Men Sundsvall står starka i den 
förändringsprocessen, och här tror jag 
snarare att antalet anställda kommer att 
fortsätta öka. 

Vår satsning på Sundsvall är långsiktig.

Hur var det att etablera 
kontoret i Sundsvall?
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