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HiQ VINNER RAMAVTAL MED LRF OCH SKAPAR 
DIGITALA ”BONDEN I SKOLAN”  
HiQ vinner ramavtal med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), rörande 
teknisk utveckling av webbplatser och mobila lösningar åt LRF och dess 
dotterbolag. Avtalet är tecknat på två år och redan nu pågår ett stort 
webbprojekt riktat mot skolbarn. 
 
- HiQ har den kunskap, erfarenhet och inställning som vi behöver av en 
samarbetspartner. Vi vill väcka intresse och öka barns kunskaper om de gröna 
näringarna, såsom jordbruk och skogsbruk, samt om var maten vi äter kommer 
ifrån. Det tror vi att HiQ kan hjälpa oss att lyckas med, säger Håkan Lind, 
kommunikationschef på LRF. 
 
LRFs kommunikation med barn och ungdomar består i dag till stor del av broschyrer 
som skickas till skolor runt om i landet. När HiQ nu skapar webblösningen för 
”Bonden i skolan” kan lärare och elever ta del av informationen digitalt. Lärarna får 
dessutom inspiration, kunskap och praktiska lektionstips, allt kopplat till svensk 
läroplan. Målgruppen för den nya webblösningen är framförallt mellanstadieelever 
och pedagoger. 
 
- Kunskapen om livet på en bondgård blir allt sämre bland våra unga i dagens 
uppkopplade samhälle. LRF har ett viktigt uppdrag i att lära våra barn att det 
svenska lantbruket är en viktig och väldigt intressant näring i Sverige. Det digitala 
lärandet som HiQ utvecklar för LRF känns helt rätt, säger Magnus Gudéhn på HiQ. 
 
HiQ är en expert inom webb och mobilitet och har de senaste åren skapat flera 
innovativa lösningar inom digitalt lärande. HiQ hjälper bland annat förlaget Natur & 
Kultur med Qnoddarnas Värld, ett läromedel för iPad riktat till lågstadiet. 
 
- I vårt uppkopplade samhälle blir IT en självklar del av allt fler verksamheter, inte 
minst när det kommer till lärande. Vi är stolta över att få LRFs förtroende att skapa 
en modern lösning som förbättrar och förenklar förmedlingen av kunskap, säger 
Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
Magnus Gudéhn, VD HiQ Stockholm, tel. +46 704 200 082  
Laura Manninen, tf Informationschef HiQ, tel. +46 734 481 317 


