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Dataföreningen Kompetens och  
Avega Group har tecknat samarbete 
gällande utbildningar inom Service Management 

Dataföreningen Kompetens har tecknat ett samarbete med ny partner, Avega Group, som är 

ackrediterad för utbildningar inom Service Management. Tillsammans erbjuder företagen 

tredagarskurser i ITIL® Foundation i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

ITIL® är välkänt inom IT-marknaden och har funnits som ramverk sedan 80-talet. Många företag i 
världen har använt detta som hjälpmedel för att förbättra strukturen inom IT och för att säkerställa att 
arbetet inom företaget bedrivs så effektivt som möjligt.  
 
”Avega Group är specialiserade inom IT och verksamhetskonsulting och vi är glada att kunna erbjuda 
marknaden öppna kurser där kursledarna återfinns bland landets mest välmeriterade Service 
Management-konsulter och ITIL®-utbildare” säger Marie Ställvik Sandberg, vd för Dataföreningen 
Kompetens. 
 
”Företag och organisationer är idag beroende av IT för att lyckas. Syftet med ITIL® är att se till att IT-
tjänsterna aktivt stödjer affären. Genom vår satsning på ITIL®-utbildningar fördjupar Avega Group 
engagemanget inom IT Service Management som ett komplement till de tjänster som vi sedan tidigare 
erbjuder” säger Anders Wahlgren och Helena Lundström, ansvariga för ITIL®-utbildningarna på Avega 
Group. 
 
”Avega Group har gedigen erfarenhet inom IT Service Management och vi är stolta över att kunna 
leverera värde till våra kunder i form av utbildningar av högsta klass. Med vårt koncept tillsammans 
med Dataföreningen Kompetens ger det oss ytterligare en möjlighet till kompetensöverföring av 
utveckling, planering och styrning av IT från ett verksamhetsperspektiv” säger Jan Rosenholm, VD 
och koncernchef för Avega Group.  

Stockholm den 18 mars 2014, Avega Group AB (publ) 

För mer information om kurserna, besök: http://www.dfkompetens.se/utbildning/itil-foundation 
 
För ytterligare information om Dataföreningen Kompetens, vänligen kontakta: 
Marie Ställvik Sandberg, VD 
Tel: + 46 (0)8 510 638 81 
 
För ytterligare information om Avega Group vänligen kontakta: 
Jan Rosenholm, VD och koncernchef 
Tel. +46 (0)8 407 65 00 
 

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att 

matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår 

förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra 

kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi 

sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ 

OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se  

Dataföreningen Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och 

affärsutvecklare. Varje år genomför Dataföreningen Kompetens cirka 150 utbildningsaktiviteter – både öppna schemalagda och 

företagsinterna. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och räknas som en av de största inom marknadssegmentet. 

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB) är ett dotterbolag till Dataföreningen, en oberoende intresseorganisation för IT-

verksamma. Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governance, programledning, projektledning, agila modeller 

och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning. 

Läs mer på www.dfkompetens.se 
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