
 
 
  

 
 
Knowit stöttar LKABs expansion 
 
LKAB har valt Knowit som partner för utveckling av ny webbplats avseende den 
pågående utbyggnaden av gruvdriften i Kiruna och Malmfälten. Förtroendet innebär 
att Knowit ansvarar för ombyggnad av företagets koncernwebbplatser inom 
www.lkab.com samt ett antal projektwebbplatser som bland annat informerar om den 
pågående omvandlingen av Kirunas stadsplan.  
 
Den nya webbplatsen med inriktning på samhällsomvandlingen kommer att innehålla ”Mina 
sidor”-funktionalitet där medborgare på de två orterna ska ha möjlighet att logga in med 
mobilt bank-id för att ta del av information som påverkar området medborgaren berörs av. 
 
- Vid valet av leverantör låg stort fokus på den tekniska kompetensen. Vi valde dessutom 
Knowit som teknisk leverantör för sin förmåga att vara engagerad, nytänkande och att ta 
ansvar, säger Kajsa Lindmark, kommunikatör på LKAB. 
 
- Att få vara en del i den stora samhällsomvandlingen som LKAB genomför är otroligt 
spännande. Vi är tacksamma för fortsatt förtroende där fokus ligger på vidareutveckling, allt 
för att möta kunden i en omvärld i ständig förändring, säger Joakim Jormelin, 
affärsområdesansvarig på Knowit Norrland. 
 
LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar 
Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen rymmer även 
industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. 
 
 
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika 
kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Solutions, 
Experience och Insight. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och 
kommunikation samt managementkonsulting som skiljer ut 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 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, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Johanna Tunberg, tf. affärsområdesansvarig på Knowit Experience, 070 221 04 52 
 
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.11.00 den 16 maj 2016. 
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