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I ngrid Johansson är sedan mars 2018 
 managementkonsult på Knowit Insight, 
och hjälper företagsledare att driva en 

faktabaserad IT-strategi.
 – Vi säkerställer att organisationer får ut det 
bästa av sig själva genom att ha rätt förutsätt-
ningar vad gäller IT.

Företagskulturen och människorna runtom-
kring henne väger tungt i Ingrids vardag. 
 – På Knowit får man ett stort ansvar från  
dag ett, det är prestigelöst och vi har kul när 
vi arbetar. Jag har redan från början känt mig 
 viktig och delaktig i att driva bolaget framåt 
och att göra skillnad snarare än att bara känna 
mig som en resurs, säger hon och fortsätter: 
 – Att det finns en jämn balans mellan arbete  
och privatliv är enormt viktigt för mig. Knowit 
tar hälsan på stort allvar – under 2018 inleddes ett 
projekt kring den friska arbetsplatsen med målet att 
skapa förutsättningar för medarbetarna att må bra. 

Företaget har ett brett erbjudande med tre 
affärsområden. Knowit Experience beskrivs 
som Nordens ledande kommunikations- och 
teknikbyrå. Knowit Insight består av digitala 
managementkonsulter och Knowit Solutions 
hjälper företag att utveckla sina verksamheter 
genom olika IT-lösningar.
 – Med den specialistkompetens vi har så kan 
vi ta fram kundanpassade lösningar med ett 
helhetsgrepp. Kulturen präglas av stor öppenhet, 
drivkraft och att det finns en gemensam vilja att 
göra skillnad i bolaget och i samhället. Jag känner 
ett stort förtroende från företaget och det finns 
goda möjligheter till personlig utveckling – det 
är enbart jag själv som sätter gränserna.

På Knowit står kreativitet och innovation 
i  fokus. Idéer uppmuntras och bemöts med 
 intresse, berättar Ingrid och förtydligar att det 
finns utrymme för att de faktiskt blir av och 
utvecklas till något större.
 – Många initiativ har startats av anställda, 
och det är möjligt så länge man har en god 
idé och drivet att ta den vidare. Ett exempel 
är nätverket ’Discover’ som startats upp av 
unga konsulter på Knowit, de arrangerar after 
works och andra aktiviteter samt bjuder in till 
föreläsningar.

En gemensam passion för innovation, 
strategi, teknik och kreativa lösningar 
präglar människorna bakom Knowit.
Text Tina Lindström Carlsson   Foto Julia Sjöberg

”Jag känner mig delaktig i att driva 
bolaget framåt”

KNOWIT
Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kund-
värden genom att erbjuda digitala och gränsöver-
skridande lösningar från tre affärsområden: Experience, 
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera 
kompetenser inom design och kommunikation, 

managementkonsulting samt it, som skiljer oss från 
andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, 
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens 
och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 
1990 och har i dag cirka 2 200 medarbetare. Knowit AB 
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Ingrid Johansson
Titel: Managementkonsult.
Utbildning: Civilingenjör 
industriell ekonomi, KTH, 
examen 2017.
Vad är du extra stolt över 
gällande din arbetsgivare? 
”Att vi tog hem andraplatsen av 
AllBright-priset och kan  titulera 
oss som ett av årets mest 
 jämställda börsbolag.”

Knowit

Samsung

Elin Wallberg
Titel: Corporate Citizenship  
& Partnerships Manager.
Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet, 
examen 2003. Samt studier på 
KTH, och Universidad Autó-
noma de Madrid.
Vad inspirerar dig i livet? 
”Att få vara med och förändra 
samhället tillsammans med 
kreativa och innovativa  
människor från hela världen.” 

A vdelningen Corporate Citizenship 
& Partnerships på Samsung har sin 
utgångspunkt i de samhällsutmaningar 

som vi står inför här i Norden. Här tittar man 
på hur Samsung kan bidra till samhället med 
hjälp av sin innovationskraft och kunskap inom 
teknologi. 
 – Vi arbetar med komplexa och utmanande 
frågor som ingen aktör kan lösa själv. Tillsam-
mans med frivilligorganisationer, universitet, 
startups och olika affärspartners försöker 
vi komma på nya, bättre och mer hållbara 
lösningar för de nordiska länderna, förklarar 
Elin Wallberg som är ansvarig för Corporate 
Citizenship & Partnerships. 

Elin berättar att de bland annat arbetar med 
ett projekt som heter ”Det digitala lärandets 
möjligheter” där fem högstadieskolor runt om i 
Sverige deltar. Tillsammans tittar man på hur de 
lärmiljöerna kan se ut när man integrerar digitala 
verktyg och läromedel samt kompetensstöd. 

 – Vi samarbetar med ett forskarteam som 
tittar på vad som händer i klassrummet och 
hur projektet påverkar lärarna och elevernas 
motivation. På så sätt samlar vi kunskap som 
kan hjälpa andra med att införa digitaliseringen 
i undervisningen, säger hon och fortsätter:
 – Ett annat projekt är med organisationen 
”Underbara ADHD” där vi byggde något som 
kallas för “ADHD-lådan” som är en digital lös-
ning som ger användaren en upplevelse av hur 
det är att leva med ADHD.

Innan Elin kom till Samsung för drygt tre år 
sedan hade hon arbetat i över tio år med hur 
mobila teknologier kan bidra till att stärka 
mänskliga rättigheter. Det som lockade henne 
till Samsung var möjligheten att vara del av 
ett ledande företag som driver innovation både 
globalt och lokalt. 
 – Eftersom Samsung är ett av världens största 
teknologiföretag såg jag det som en unik möjlig-
het att bidra till att digitaliseringen kommer 
hela samhället till nytta på bästa sätt. När jag 
började var jag den enda som jobbade med de 
här frågorna och nu är vi ett team på fyra per-
soner som jag leder, vilket visar att det här är en 
allt mer prioriterad fråga inom bolaget.

Tillsammans med sitt team på 
Samsung initierar Elin Wallberg 
projekt som för samhället framåt.
Text Sara Schedin   Foto Kristofer Hedlund

”Vår innovation ska bidra positivt till 
samhället”

SAMSUNG
Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en global ledare 
inom hemelektronik och dess komponenter. Genom 
kontinuerlig innovation och nya upptäckter utvecklar vi 
smart-tv, smarta telefoner, pc, skrivare, kameror, vitvaror, 
medicinsk utrustning, halvledare och led-lösningar. 

Samsung har 320 671 medarbetare i 73 länder, och en 
årlig försäljning på 213 miljarder dollar, 2017. Vårt mål 
är att öppna upp nya möjligheter för människor över-
allt. För att upptäcka mer, besök www.samsung.se.
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