Kort om Knowit
Vi er et nordisk konsulentselskap som bistår selskaper og organisasjoner med
digital transformasjon. Vi tilbyr tjenester innen design og kommunikasjon,
management consulting, IT og systemutvikling.

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

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

Forretningsområder

Vi leverer løsninger innen strategi
og digitalisering gjennom våre tre
forretningsområder: Experience, Insight
og Solutions.

Raske fakta
– Knowit ble grunnlagt i 1990
– Tilbyr konsulenttjenester innen
design og kommunikasjon,
management consulting og IT
– Kontorer i Sverige, Norge,
Finland, Danmark og Tyskland
– Har cirka 2 600 ansatte
– Per Wallentin er administrerende
direktør
– Børsnotert på OMX Stockholm
siden 1997

EXPERIENCE
–
–
–

Nordens største digitale kommunikasjonsbyrå innen datadrevne kundeopplevelser
900 spesialister
Noen av våre spesialistområder: Web og e-handel, digital markedsføring, CRM,
digital strategi og analyse, konseptutvikling og digital design

INSIGHT
–
–
–

Digitale managementkonsulenter
300 spesialister
Spesialistområder: Datadrevet vekst, effektivitet og automatisering, strategi,
fremtidens organisasjon, samt cybersikkerhet og jus

SOLUTIONS
–
–
–

Leverer tilpassede systemløsninger med den nyeste teknologien
1 400 spesialister
Noen av våre spesialistområder: Systemutvikling og forvaltning, digitale forretninger,
digital transformasjon og innovasjon, datadrevet vekst og analyse, samt
systemløsninger og plattformer

Våre verdier
Knowits bedriftskultur er tuftet på grunnleggende verdier i et bærekraftig samfunn. Det
oppstår i møtet mellom ansvarlige ledere og medarbeidere, og er basert gjensidig respekt,
åpenhet og ærlighet.
Vi har tre verdiord:
–
–
–

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

Medarbeidere
Knowit har litt mer enn 2600 ansatte i fem land. Gjennomsnittsalderen er 40 år, og cirka 25
prosent av våre ansatte er kvinner, et tall vi jobber for å heve.
Likestilling er viktig for oss, og det er en selvfølge at alle medarbeidere blir
behandlet likt, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller religiøs tro. Vi foretar jevnlig
medarbeiderundersøkelser for å identifisere hvordan vi kan forbedre oss som arbeidsgiver.

Knowit i tall
Nøkkeltall, MSEK (2019)
Nettoomsetning

3 335,1

Driftsresultat før avskrivninger av
immaterielle anleggsmidler (EBITA)

319,2

Resultat etter finansielle poster

313,2

Omsetningsvekst, %

8,2

EBITA-margin, %

9,6

Gevinstmargin, %

9,4

Likstilling og mangfold, KPIer (2019)
Andel kvinner totalt

28%

Andel kvinner
blant ledere med
personalansvar

Andel kvinner i
konsernledelsen

38%

50%

Andel kvinner i
konsernstyret

43%

