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Pressmeddelande  

SERNEKE och Candidator fortsätter samarbeta 

Candidator vinner inte bara nya affärer utan får också fortsatt förtroende av befintliga kunder. Det är ett 

kvitto på att kundservicen och leveransen är overkligt bra. Nu senast är det en av Sveriges snabbast 

växande entreprenad- och projektutvecklingskoncern SERNEKE som förlängt sitt avtal med Candidator. 

SERNEKE har varit kund sedan 2009 och Candidator levererar hela den kompletta IT-driften.  

”Det är en otrolig resa SERNEKE gjort sedan starten 2002, från att ha varit ett lokalt entreprenadföretag 

till en koncern som börsnoterades 2016. Vi känner igen oss själva i deras expansion, vi är alltid på väg 

någonstans och vi gör det vi är bra på. Vi på Candidator löser utmaningarna inom IT och hjälper SERNEKE 

att kunna fokusera på att bli nästa generations byggbolag. Man kan säga att vi på Candidator och 

SERNEKE nu bygger vidare tillsammans.” säger Jim Qvarfordt som är försäljningsansvarig för region Väst 

på Candidator. 

”Vi är glada att vi kommit överens om en fortsättning då vi under lång tid haft ett bra samarbete och 

grundlagt en driftsäker och flexibel plattform som vi nu kan växa ytterligare i. Med Candidator vet vi att 

vi både har en stabil drift och en leverantör som möter våra krav vad gäller snabba förändringar och nya 

behov. Vi ser fram emot kommande år med tillförsikt.” säger Niclas Ölander, IT-chef på SERNEKE. 

SERNEKEs egenutvecklade projekt Karlastaden och Säve flygplats är bara några av de stora områden där 

planerna för framtiden påbörjats. För att de ska kunna möta framtidens utmaningar har Candidator lyft 

SERNEKEs infrastruktur succesivt under dom senast två åren, vilket har gjort oss redo att ta nästa steg 

emot publika molntjänster. Men det är inte bara SERNEKEs egna IT som driftas av Candidator. 

Candidator är involverade i flera av deras projekt och levererar nu IT till allt från hotell till en 

elvamannaplan. Prioritet Serneke Arena är en av de anläggningar där Candidator varit involverade i 

byggnationen från början för att planera och leverera en komplett IT-lösning, och fler väntar i framtiden.  

Kontaktpersoner 
Jim Qvarfordt, Försäljningsansvarig region Väst, Candidator, +46 733 47 10 17, jim.qvarfordt@candidator.se 
Niclas Ölander, IT-chef, SERNEKE, +46 31 712 97 31, niclas.olander@serneke.se  

 

 

 

 

 

 

Candidator AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Vara, Skövde, Borås, Bergen, Oslo och Alingsås, där bolaget idag förfogar 

över sammanlagt fyra toppmoderna datahallar som dygnet runt, året om, levererar stabil och effektiv IT-drift till bolagets cirka 400 

avtalskunder. Candidator har sedan starten 1997 visat en stark tillväxt och har idag ca 350 anställda. Bolagets strategi är att bygga 

långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunden tydliga affärsmässiga 

fördelar. 

mailto:jim.qvarfordt@candidator.se
mailto:niclas.olander@serneke.se

