
 
 
  
 

 

Knowit blir Eteras tjänstepartner för test och 
kvalitetssäkring 
  
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera i Finland har tecknat ett treårigt avtal 
om it-tjänsteleverans med Knowits Oy, där Knowit får en viktig roll i att utveckla Eteras 
processer för programvarutestning och kvalitetssäkring. 
  
Samarbetet väntas ge betydande besparingar och förbättra effektiviteten internt, samtidigt 
som kvaliteten hos tjänsterna till Eteras kunder väntas öka. 
 
– Vi är väldigt glada över det här tjänsteavtalet eftersom samarbetsmodellen vi ska använda 
möjliggör för oss att komma långt in i kundorganisationen. I samarbete med Etera kommer vi 
att kunna planera och utveckla olika processer, modeller och best practices för test och 
kvalitetssäkring, säger Ville Särmälä, vd på Knowit Oy. 
 
Knowit har omfattande erfarenhet av att arbeta med företag inom pensionsförsäkring och 
finanssektorn. Med sin kund, Pensionsskyddscentralen, vann Knowit i kategorin Bästa test 
projekt inom offentlig sektor vid European Software Testing Awards.  
 
– Vi valde Knowit som partner eftersom de har goda referenser från tidigare projekt och 
gedigen erfarenhet inom pensionsförsäkringsområdet. Genom att arbeta med Knowit tror vi 
att vi kan höja kvaliteten på våra tjänster till en helt ny nivå, säger Janne Ruuska, 
informationschef på Etera. 
 
Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som erbjuder pensionsskydd i 
Finland. Med över 50 års erfarenhet från en mängd olika anställningsförhållanden är Etera 
expert på det föränderliga arbetslivet. Besök etera.fi/sv/ för mer information. 
 

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 1850 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, kommunikationsdirektör, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller  
Ville Särmälä, vd Knowit Oy, +358 400 601 846 
 
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.10.15 den 3 december 2015. 
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