Knowit i korthet
Vi är ett nordiskt konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den
digitala transformationen. Vi erbjuder tjänster inom design och kommunikation,
managementkonsulting, it och systemutveckling.

Vision
Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle
genom digitalisering och innovation.

Vår affärsidé
Genom att kombinera strategisk förmåga
med passion för teknik och kreativa
lösningar skapar vi digitala möjligheter och
långsiktigt värde.

Affärsområden
Vi levererar strategiska tjänster och digitala
lösningar från våra tre affärsområden,
Experience, Insight och Solutions.

Snabba fakta
– Knowit grundades 1990
– Erbjuder konsulttjänster inom
design och kommunikation,
management och it
– Finns i Sverige, Norge, Finland,
Danmark och Tyskland
– Har cirka 2 300 medarbetare
– Per Wallentin är vd och
koncernchef
– Är sedan 1997 noterat på
OMX Stockholm

EXPERIENCE
–
–
–

Nordens största digitala kommunikationsbyrå inom datadrivna kundupplevelser
600 specialister
Några av våra specialistområden: Webb & e-handel, digital marknadsföring,
CRM, digital strategi & analys samt konceptutveckling & digital design

INSIGHT
–
–
–

Digitala managementkonsulter
300 specialister
Specialistområden: Datadriven tillväxt, effektivitet & automation, strategi,
framtidens organisation samt cybersäkerhet & juridik

SOLUTIONS
–
–
–

Levererar skräddarsydda systemlösningar med den senaste tekniken
1 400 specialister
Några av våra specialistområden: Systemutveckling & förvaltning, digitala
affärer, digital transformation & innovation, datadriven tillväxt & analys samt
systemlösningar & plattformar

Våra värderingar
Knowits företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och
skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för
människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet.
Vi har tre värdeord:
–
–
–

Vi är schyssta
Vi är nära och tillgängliga
Vi brinner för innovation

Medarbetare
På Knowit arbetar drygt 2 300 personer i fem länder. Genomsnittsåldern är 40 år och cirka
25 procent av våra medarbetare är kvinnor, en siffra som vi arbetar för att höja.
Jämställdhet är en viktig fråga och det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika
oavsett ålder, kön, etnicitet eller religiös uppfattning. Vi skickar ut medarbetarundersökningar
regelbundet för att identifiera hur vi kan förbättras som arbetsgivare.

Knowit i siffror
Nyckeltal, MSEK (2019)
Nettoomsättning

3 335,1

Rörelseresultat före avskrivningar av
immateriella anläggningstillgångar (EBITA)

319,2

Resultat efter finansiella poster

313,2

Omsättningstillväxt, %

8,2

EBITA-marginal, %

9,6

Vinstmarginal, %

9,4

Jämställdhet och mångfald, KPIer (2019)
Andel kvinnor totalt

28%

Andel kvinnor bland
rekryterande och
lönesättande chefer

38%

Andel kvinnor i
koncernledningen

50%

Andel kvinnor i
koncernstyrelsen

43%

