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Pressemelding fra Iver/ 

Iver er her! 
Det er tre solide selskap med tydelig entreprenørkultur innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger 

og applikasjonsutvikling som sammen skaper Iver. Iver utvikler og leverer tjenester til 

mellomstore bedrifter og organisasjoner, samt til offentlig sektor. Selskapet skal vokse 

betydelig på det nordiske markedet, og allerede nå omsetter Iver for drøyt 1,5 milliarder kroner 

og har cirka 900 medarbeidere i Norge og Sverige. 

Konsolideringen av markedet for IT-tjenester i Norden har akselerert i takt med tempoet i den digitale 

transformasjonen. Uansett størrelse på virksomheten er kundenes krav til tilgjengelighet, sikkerhet og 

innovasjon høyere enn noensinne. I større grad enn tidligere søker kundene en erfaren partner som 

forstår virksomheten deres og derfor kan levere den riktige løsningen, basert på trygghet gjennom 

lokal tilstedeværelse og tilgjengelighet til den nyeste teknologien, både i dag og i fremtiden. 

– Iver har sine røtter i tre sterke gründerkulturer der kunden alltid har vært nummer én. I over 20 år har 

vi utfordret IT-gigantene med effektive leveranser, høyt servicenivå og personlig engasjement. Dette 

tar vi med oss inn i Iver. Det blir alltid best når man kjenner hverandre. Derfor vil vi – også nå når vi 

blir større – organisere oss på en måte som gir en best mulig kundeopplevelse. Det er bare gjennom 

nære relasjoner at vi kan skaffe oss en forståelse av kundens virksomhet og gjennom våre løsninger 

hjelpe kunden med å realisere sitt potensial, sier Åsa Arvidsson, konsernsjef i Iver. 

De bedriftene som i dag utgjør Iver, har alle vokst ved å tilføre kundene nytteverdi. Takket være 

ydmykheten vi lærte da vi var mindre, og styrken det innebærer å være stor, skiller Iver seg fra de 

øvrige aktørene i bransjen. En betydelig økning i både størrelse og kompetanse innebærer blant annet 

at Iver kan supplere tilbudet sitt med nye forretningsområder for høysikkerhetsløsninger og 

applikasjonsutvikling. Alt dette vil gjøre Iver til en mer komplett IT-partner for kunder som verdsetter 

tilgjengelighet, sikkerhet og innovasjon.  

– Iver vil mer. Vi vil vinne posisjonen som den beste nordiske leverandøren av IT-driftstjenester. Vi vil 

vokse sammen med kundene våre, og for å klare det må vi fortsette å løpe fortere enn konkurrentene. 

Som kunde hos Iver skal du forvente både IT-driftsløsninger i absolutt forkant teknisk forkant, 

personlig engasjement og en større forståelse av kundens virksomhet og behov. Uansett om det 

handler om å levere enkle tjenester eller komplekse løsninger med høye krav til sikkerhet, 

tilgjengelighet og nærhet til leverandør, sier Magdalena Persson, styreleder i Iver. 

Navnebyttet til Iver skjer offisielt kl. 16.00 den 23. mai 2019 og omfatter Candidator, DGC, Solid Park, 

Exeo og Ismotec. I løpet av en overgangsperiode vil de gamle navnene bli faset ut. 



 

  

 
 
 

 
 

 

Iver 
info@iver.no 
www.iver.no   2 
 

Ta kontakt hvis du har flere spørsmål 

Åsa Arvidsson, konsernsjef i Iver 

T: +46 706 608 618 

E: asa.arvidsson@iver.se 

Magdalena Persson, styreleder i Iver 

T: +46 733 920 508 

E: magdalena.persson@iver.se 

Lotta Strömbäck, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Iver 

T: +46 10 150 1700 

E: lotta.stromback@iver.se 

Lars V. Solbakken, daglig leder i Iver Norge 

T: +47 920 90 354 

E: lars.solbakken@iver.no 

Om Iver 

Iver utvikler og leverer tjenester innen IT-drift, høysikkerhetsløsninger og applikasjonsutvikling til 

mellomstore og store bedrifter og organisasjoner samt til offentlig sektor. Iver er den personlige 

utfordreren på det nordiske IT-driftsmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og driver 

virksomhet i Norge og Sverige. Målet er å fortsette den nordiske ekspansjonen, alltid med nærhet til 

kunden. Selskapet har sine røtter i den vellykkede fusjonen mellom Candidator og DGC. Sammen har 

de, med EQT som eier, vokst seg sterkere og kjøpt opp selskapene Solid Park, Exeo og Ismotec. Iver 

omsetter for drøyt 1,5 milliarder svenske kroner og har cirka 900 medarbeidere. Les mer på iver.no. 

Informasjonen ble offentliggjort 23. mai 2019, kl. 09.00. 

 


