
 
 
  
 

 
 

Knowit stärker sin satsning på it- och 
informationssäkerhet 
  
  
Knowit stärker sin satsning på leverans av tjänster inom it- och 
informationssäkerhet genom att skapa en ny avdelning inom Knowit 
Infrastructure i Göteborg. Ambitionen är att inom kort växa med fler konsulter 
inom säkerhetsområdet. 

– Vi räknar med att rekrytera ett flertal nya medarbetare inom kort. Vår satsning har 
sin utgångspunkt i Göteborg, men vi kommer att bearbeta hela Västra Götalands-
regionen, säger Marcus Dahlman, som nyligen anställts som ansvarig för den nya 
avdelningen i Göteborg. 

Marcus är en informationssäkerhetsexpert med många års erfarenhet från olika 
branscher. Han innehar säkerhetscertifieringarna CISSP, CRISC och CISM. 

Etableringen är ett led i Knowits satsning på att bli nordens intressantaste 
konsultbolag inom it- och informationssäkerhet. Sedan tidigare finns specialistbolaget 
Knowit Secure med kontor i Stockholm, Linköping, Oslo och Arendal med närmare 
40 medarbetare. Knowit är Sveriges snabbast växande konsultföretag inom it- och 
informationssäkerhet. 

 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter 
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. 
Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. 
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige 
och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är 
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Marcus Dahlman, affärsansvarig säkerhet, Knowit Infrastructure Göteborg AB, 0730-74 64 94  
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl. 09.00 den 23 februari 2015. 
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