Kort om Knowit
Vi er et nordisk konsulentfirma som støtter bedrifter og organisasjoner i den
digitale omstillingen. Vi tilbyr tjenester innen systemutvikling, datadrevne
kundeopplevelser, Internet of Things, skytjenester, cybersikkerhet og
management consulting.
Vår visjon

Raske fakta

Vi skaper et bærekraftig og menneskelig
samfunn gjennom digitalisering og
innovasjon.

–

Knowit ble grunnlagt i 1990

–

Tilbyr skreddersydd
systemutvikling samt
tjenester innen datadrevet digital

Vår forretningsidé
Ved å kombinere strategisk kompetanse
med lidenskap for teknologi og kreative
løsninger skaper vi digitale muligheter og
langsiktig verdi.

Våre forretningsområder
Vi leverer strategiske tjenester og digitale
løsninger fra våre fire forretningsområder
Solutions, Experience, Connectivity og
Insight.

kommunikasjon, Internet of Things,
nettsky og management consulting
–

Kontorer i Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Tyskland og Polen

–

Har over 4000 medarbeidere

–

Per Wallentin er administrerende

–

direktør og konsernsjef

–

Notert på NASDAQ OMX Stockholm
siden 1997

Solutions
–
–
–

Leverer skreddersydde systemløsninger basert på den nyeste teknologien
1 900 spesialister
Tilbyr spisskompetanse i alle deler av systemutviklingsprosessen – fra idé, arkitektur og
prosjektledelse til programmering, implementering, testing og sikkerhet

Experience
–
–
–

Nordens ledende digitalbyrå i skjæringspunktet mellom teknologi og kommunikasjon
1000 spesialister
Bistår med web- og mobilteknologi, design, dataanalyse og markedsføring

Connectivity
–
–
–

Tilbyr høyteknologiske løsninger for fremtidens tilkoblede samfunn
750 spesialister
Vi hjelper deg med mobilitet, Internet of Things, automatisering, skytjenester samt cyber- og
samfunnssikkerhet.

Insight
–
–
–

Managementkonsulenter som hjelper kundene med å skape agile organisasjoner og
gjennomføre digitale omstillinger fra idé til resultat
480 spesialister
Bred kompetanse og erfaring innen datadrevet vekst, organisasjons- og strategiutvikling,
sikkerhet, e-helse og sourcing

Våre verdier
Knowits bedriftskultur bygger på grunnleggende verdier om et bærekraftig samfunn, og
blir til i møtet mellom ansvarsbevisste ledere og medarbeidere. Den bygger på respekt for
menneskets verdi og verdighet, åpenhet og ærlighet.
Vi har tre verdiord:
–
–
–

Vi er hyggelige
Vi er nære og tilgjengelige
Vi brenner for innovasjon

Medarbeidere
Knowit har over 4000 medarbeidere i seks land. Gjennomsnittsalderen er 40 år, og nærmere
30 prosent av medarbeiderne våre er kvinner – et tall vi jobber med å øke.
Likestilling er et viktig tema, og det er en selvfølge at vi behandler alle medarbeidere likt,
uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs overbevisning. Vi gjennomfører regelmessige
medarbeiderundersøkelser for å få innsikt i hvordan vi kan forbedre oss som arbeidsgiver.

Knowit i tall
Nøkkeltall / MSEK (2021)
Nettoomsetning

4 811,8

Driftsresultat før avskrivninger
av immaterielle eiendeler (EBITA)

438,5

Resultat etter finansielle poster

370,1

Omsetningsvekst (%)

42,4

EBITA-margin (%)

9,1

Justert EBITA-margin (%)

10,1

Likstilling og mangfold / KPI-er (2021)
Andel kvinner totalt

Andel kvinnelige
sjefer med ansvar
for rekruttering og
lønnsfastsettelse

Andel kvinner i
konsernledelsen

Andel kvinner i
konsernstyret

28%

40%

60%

50%

