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Om mig 

• Idag Etableringschef hos Luleå Business Region AB. 

• Egen konsultverksamhet i Johan Sjökvist AB inom Public Affairs, PR, kommunikation, samhällspolitik, 
verksamhetsutveckling och strategisk rådgivning. 

• Tidigare huvuduppdrag som extern verksamhetsledare för Tornedalen och Östra Norrbottens 
gemensamma destinationsbolag Heart of Lapland inom besöksnäringen. Även tidigare kopplad till 
Kommunikationsbyrån Meramedia (nuvarande Brightnest) som kommunikations- och PR-strateg. 

• Styrelseledamot i Länsförsäkringar Norrbotten (LF Norrbotten) sedan 2019. 

• 2014–2017 hos regionens marknads- och PR-bolag The Node Pole (North Sweden Datacenter 
Locations AB) som Utvecklingschef och ansvarig för Public Affairs. 

• Tidigare bland annat näringslivsstrateg hos Norrbottens läns landsting under mer än 8 år och 6 år 
som affärsrådgivare till både nyföretagare och etablerade företag. 

• Strategisk och taktisk – utan att fastna i strategiskt limbo och har inga problem att göra saker för att ta 

sig framåt. Lyssnande och analyserande, istället för att tycka utan att egentligen veta. 

• Är kommunikativ och anser att bra och rätt kommunikation alltid är centralt i alla sammanhang. 

Kommunikation handlar alltid om vad andra uppfattar och tolkar, nästan aldrig om vad man själv vill 

säga. Däri ligger alltid utmaningen. 

• Bra på att formulera och skriva, bra på att tala och förmedla budskap, bra på att förenkla och sätta i 

sammanhang. 

• Under många år skrivit mycket texter, både debatterade och som jag kallar det – sorterande. Ämnena 

kretsar kring regional utveckling, Norrbotten, jämställdhet, digitalisering och en del ishockey. Samlar 

texterna här: http://johansjokvist.se/blog   

• Har gärna utåtriktade roller, men har inget behov av det. 

• Teknikdriven. Bra på att hantera alla kanaler i sociala medier. 

• Mycket kunnig i ekonomi, bolagsstrukturer och formalia. 

• Mycket kunnig i det mesta runt Public Affairs, kan svensk politik, hur politik och offentliga system 

fungerar och agerar i olika sammanhang. Känner väldigt mycket folk i denna sfär. 

• Kvalitetsstyrd. Noggrann, men inte petig. Noggrannhet är kvalitet. 

• Förespråkar att alltid försöka se saker i ett utifrånperspektiv. Det är inte vi själva som avgör om vi är 

bra, eller om det vi gör är rätt. Det är alltid någon annan. 

• Prestigelös, en samarbetsmänniska men ändå driven. Tror på djup delegering, uppmuntran, tydlighet 

och platta organisationer. 

• Har ett stort intresse för ishockey, inte minst Luleå Hockey. 

 

 

Namn: Johan Sjökvist 
Födelsedatum: 6 december 1975 
Adress: Varvsgatan 75, 972 34 LULEÅ 
Telefon: +46 70 227 52 10 
e-post: johan@johansjokvist.se  
LinkedIn: 
http://se.linkedin.com/in/sjokvist  
Körkort: B 
Tillgång till bil: Ja 
Språk: Svenska samt engelska (mycket 
god både i tal och skrift) 
Familj: Sambo, inga barn. 

 

http://johansjokvist.se/blog
mailto:johan@johansjokvist.se
http://se.linkedin.com/in/sjokvist
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Bakgrund i korthet 

• Född och uppvuxen i Gällivare i Norrbottens län. Bosatt i Luleå sedan runt 1999. 

• Samhällsvetenskap - ekonomisk gren på gymnasiet. 

• Under gymnasietiden drev vi framgångsrikt företag inom Ung Företagsamhet (UF) där jag var VD 
och senare hamnade på Anders Walls stipendieintervju för de fem mest framstående ungdomarna 
i landet det året (1993–94), bland 4800 andra som deltog. 

• Med många andra ett stort engagemang i ungdomsfrågor som mynnade i att Gällivare kommun fick 
utmärkelse ”Årets Ungdomskommun 1996” av dåvarande statliga Ungdomsstyrelsen och Svenska 
Kommunförbundet, första gången priset delades ut. Var bland annat med och startade upp ett av 
landets första partipolitiskt obundna ungdomsråd och satt som ordförande under de första åren. 

• Delförfattare av statliga dåvarande Ungdomsstyrelsens bok ”Vi hade väl egentligen inget val!” (ISBN 
91-89050-09-6) på uppdrag av Gällivare kommun och Ungdomsstyrelsen. 

• Militärtjänstgöring (MekB19 i Boden) som tekniker för simulatorsystem i övning. 

• Företagare i Ung Invest sedan 1995 som föreläsare, utbildare och konsult i ungdoms- och 
entreprenörskapsfrågor. En vilande verksamhet sedan 2004. 

• Förbundsdomare i fotboll sedan jag var 20 år, en numera avslutad karriär. Förtroendevald inom 
Norrbottens Fotbollförbunds Domarkommitté i 15 år, samt domarinstruktör under 6–7 år. Under 
två år också Svenska Fotbollförbundets coach för Norrbottens domare i div 4 herrar. 

• Vikarierande regionchef för Ung Företagsamhet i Norrbotten under ett år samt senare också 
styrelseledamot under tre år. 

• Affärsrådgivare hos Priora Nyföretagande i Luleå som på Luleå kommuns uppdrag arbetade med att 
stödja och utbilda människor som har affärsidéer och planerar att starta företag. 

• Ansvarig projektledare (EU-projekt) och affärsrådgivare för Jokkmokk kommuns 
nyföretagarverksamhet. Utbilda och coacha människor som planerade att starta egna företag samt 
samverka med övriga näringslivet och aktörer för att utveckla densamma och skapa förutsättningar 
för nätverk mellan nya och etablerade företag. 

• 2006–2014 näringslivsstrateg hos Norrbottens läns landsting. 

• 2014–2017 Utvecklingschef och Head of Public Affairs hos The Node Pole (North Sweden Datacenter 
Locations AB). 

• Sedan april 2017 egen konsultverksamhet i Johan Sjökvist AB. 
 

 
Arbetslivserfarenhet 

 
Augusti 2020 – nuvarande 
Etableringschef, Luleå Business Region AB 
www.luleabusinessregion.se 
 

Maj 2019 – nuvarande 
Styrelseledamot, Länsförsäkringar Norrbotten (LF Norrbotten) 
www.lfnorrbotten.se 
 
 
April 2017 – nuvarande 
Konsult inom Public Affairs & PR, samhällspolitik, strategisk utveckling och 
kommunikation, Johan Sjökvist AB 
www.johansjokvist.se 
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• Strategisk kommunikation, PR och text 
o Strategisk kommunikation, PR & Public Affairs 
o Text och budskapsstrategi 
o Textutveckling och spökskrivare 
o Samhällspolitik och opinionsbildning 

 

• Ledning och utveckling 
o Interimsuppdrag och verksamhetsledning 
o Strategisk rådgivning 
o Affärsutveckling 
o Projektutveckling och projektledning 
o Omvärldsbevakning 
o Utredningar, projekt och förstudier 
o Investerings- och etableringsfrämjande 

April 2017 – maj 2019 
Extern Verksamhetsledare, Destinationsbolaget Heart of Lapland ekonomisk förening 
www.heartoflapland.com 
 
Ett huvuduppdrag inom Johan Sjökvist AB. Heart of Lapland är destinationsbolaget inom besöksnäringen som 
representerar de fem kommunerna i Östra Norrbotten och Tornedalen; Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och 
Övertorneå. 

• Verksamhetsledning, finansiering av verksamheten och externa relationer 
Verksamhetens uppdrag är att produkt- och affärsutveckla samt marknadsföra besöksnäringen i 
området. Arbetet görs tillsammans med de fem kommunerna och Swedish Lapland Visitors Board som 
omfattar Norrbottens samtliga 14 kommuner och två av Västerbottens kommuner. I uppdraget ingår 
verksamhets- och arbetsledning samt arbete med verksamhetens externa relationer, inte minst runt 
finansieringen. 

Januari 2018 – december 2018 
Kommunikations- och PR-strateg, Kommunikationsbyrån Meramedia  
www.meramedia.se 

Uppdrag som konsult inom Johan Sjökvist AB. Knuten som Kommunikations- och PR-strateg till 
Kommunikationsbyrån Meramedia (numera Brightnest). Meramedia är en erfaren kommunikationsbyrå med 
stora och små, lokala och internationella kunder. Byrån levererar design, digitala strategier, event, webbdesign 
och systemutveckling, varumärkesstrategi, marknadsföring, film, illustrationer, text, grafiska profiler, 
performance marketing och sökmotoroptimering. 

Maj 2015 – februari 2017 
Chief Development Officer/Utvecklingschef, The Node Pole (North Sweden Datacenter 
Locations AB) 
www.thenodepole.com 

Bolaget ägdes av Luleå Näringsliv AB, Norrbottens läns landsting samt Boden, Luleå och Piteå kommuner. 
Älvsbyns kommun kom också senare med i samarbetet. Uppdraget var att vara ett PR-, marknads- och 
affärsutvecklingsbolag för att ta in fler investeringar inom datacenter till regionen. Arbetet utfördes under 
varumärket The Node Pole, som lanserades samma dag Facebook hade sin presskonferens i Luleå och 
berättade om sin investering där. En internationell verksamhet där mest engelska talades på kontoret. 

• Utveckling av regionens erbjudanden 
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Kvalitetssäkring och paketering av regionens erbjudanden (primärt siter för byggnation) till marknad 
och investeringscase. Övriga utvecklings- och framtidsfrågor både runt verksamheten och branschen. 
Talare på konferenser. 

• Public Affairs 
Ansvarig för samhällskontakter, kontakter runt nationella och regionala ekosystemen kopplat till 
branschen, finansiering av bolagets verksamhet. Ansvarig för arbetet tillsammans med Business 
Sweden. Engagemang runt bolagets långsiktiga ägande och finansiering som mynnat i att Vattenfall 
och Skellefteå Kraft tagit över verksamheten från början på 2017. 

September 2014 – april 2015 
Head of Public Affairs, The Node Pole (North Sweden Datacenter Locations AB) 
www.thenodepole.com 

Bolaget ägdes av Luleå Näringsliv AB, Norrbottens läns landsting samt Boden, Luleå och Piteå kommuner. 
Älvsbyns kommun kom också senare med i samarbetet. Uppdraget var att vara ett PR-, marknads- och 
affärsutvecklingsbolag för att ta in fler investeringar inom datacenter till regionen. Arbetet utfördes under 
varumärket The Node Pole, som lanserades samma dag Facebook hade sin presskonferens i Luleå och 
berättade om sin investering där. 

• Ansvarig för alla samhällskontakter, samordning i ekosystemet runt lokala, regionala och nationella 
intressenter som skapar förutsättningar investeringarna. Kontakter med ägarna och andra finansiärer 
för att säkra bolagets finansiering. 

April 2006 – augusti 2014 
Näringslivsstrateg, Norrbottens läns landsting – Avdelningen för regional utveckling 
Övergripande strategiskt ansvar för näringsliv, tillväxt, entreprenörskap och innovationer – både som frågor i 
en politisk organisation, men också i länet och omvärlden. Omfattande nätverk och stor vana av att fungera 
som länk mellan politik och verksamhet. Mycket naturliga kontaktytor med kommuners näringslivsenheter, 
näringslivschefer och kommunalråd i många frågor. 

• Ägarstyrning av landstingets bolag 
Ansvar för ägarstyrningen av landstingets bolag med då en bolagsstock på elva bolag, där bland andra 
Almi Företagspartner Nord AB ingår. Dialoger med bolagen, ägarsamråd med övriga ägare (i de flesta 
bolagen länets kommuner), bolagsjuridik runt bolagsordningar och ägardirektiv etc. 

• Landstingets regionala utvecklingsmedel 
Ansvar för samordningen av landstingets regionala utvecklingsmedel med en årlig budget på 24 
miljoner. Utvecklingsmedlen används till finansiering av utvecklingsprojekt i länet och medfinansiering 
i EU-projekt. 

• Ärendehantering 
Ansvarig för avdelningens ärendehantering i de politiska processerna: kvalitetssäkra ärendetexter, 
beslut och se till att ärendena kommer till rätt beredning och instans – i rätt tid. 

• Internationella kontakter 
Mycket internationella kontakter då landstinget arbetade mycket aktivt på europeiska arenor, 
exempelvis Assembly of European Regions (AER) med då runt 250 medlemsregioner i Europa, Sweden 
Emilia-Romagna Network (SERN) samt ett omfattande vänregionsamarbete med Troms 
fylkeskommune i Norge där jag var en av de mest centralt engagerade. Nyckelroll i att tillsammans 
med Norge och Finland att etablera flyglinje mellan Uleåborg-Luleå-Tromsö. 

• Programskrivning av regionala strategier 
Regionala partnerskapets tjänstemannaberedning (Länsstyrelsen, landstinget, Kommunförbundet, 
Luleå tekniska universitet samt Arbetsförmedlingen) och har därigenom bland annat var del av 
framtagandet av Norrbottens regionala utvecklingsstrategi och Norrbottens innovationsstrategi. 

• Strukturfonder 
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Mycket god kunskap om EUs olika strukturfonder. Dels genom att jag tidigare varit med och skrivit 
delar av olika strukturfondsprogram och under de två sista programperioderna både utvecklat projekt 
själv, implementerat dem i varaktig verksamhet och haft kontakt med hundratals EU-projekt genom 
åren. Även suttit i Kolarctic ENPIs (norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland) svenska 
expertutvärderingsgrupp i förra programperioden – och senare i programmeringskommittén 
tillsammans UD och Näringsdepartementet för att ta fram det nu gällande Kolarcticprogrammet för 
2014-2020. 

• Etablerat Invest in Norrbotten AB och BD Pop AB 
Etablerat Invest in Norrbotten tillsammans kommunernas näringslivschefer, för att skapa ett 
systematiskt investerings- och etableringsarbete i länet. Bolagiserat verksamheten efter att det drivits 
som EU-projekt. Detsamma gäller BD Pop som är ett utvecklingsbolag, från att tidigare varit ett projekt 
för populärmusik från Norrbotten med uppgift att stödja regionala artister och musikproduktioner. 
[www.bdpop.se] [www.investinnorrbotten.se] 

2004 - 2005 
Projektledare och affärsrådgivare, Jokkmokks kommun 
Projektledare för EU-projektet ”Steg 1 – Entreprenörscentret” i Jokkmokk under 2 år. Jokkmokks kommuns 
dåvarande nyföretagarverksamhet. Drev projektet med allt från affärsrådgivning, utbildningsplanering, viss 
starta eget-utbildning, projektledning och projektadministration.  

2003 - 2004 
Affärsutvecklare, K2 Svensk AB 
Affärsutvecklare och säljare för utbildningskoncept kring kommunikation, kroppsspråk och affärsutveckling. 

1999 - 2003 
Affärsrådgivare, Priora Nyföretagande i Luleå 
Affärsrådgivare hos Priora Nyföretagande i Luleå (sedermera Priorum), Luleås dåvarande 
nyföretagarverksamhet. Ansvarig för allt kring ungdomar och yngre kunder. 

1997 - 1998 
vik Regionchef, Ung Företagsamhet i Norrbotten (UF) 
Vikarierande regionchef i Norrbotten för landets största externa utbildningsprogram inom gymnasieskolan. 

1995 – vilande fr o m 2004 (idag avregistrerat) 
Egen företagare, Ung Invest 
Föreläsare, utbildare och konsult i ungdomsfrågor. Inflytande, elevinflytande, ungt entreprenörskap mm. 

Utbildning  
 
1995–1996   8 månaders militärtjänstgöring som tekniker för simulatorsystem vid MekB19 i Boden.  
1994  7 månaders praktik på Gällivare kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning och gick senare om 

tredje gymnasieåret. 
1993–1994  VD i UF-företaget UF Hjortronet inom Ung Företagsamhet. UF-företaget var Norrbottens bästa 

det året och vann även pris på SM i Ung Företagsamhet. Anders Walls stipendium: Uttagen till 
slutlig intervju bland fyra andra för framstående arbete bland 4800 elever inom Ung 
Företagsamhet 1993–1994.  

1991–1995  3-årig Samhällsvetenskaplig linje, ekonomisk gren, Välkommaskolan i Malmberget. År 3 gick jag 
om efter att istället ha praktik hos Gällivare kommun för att utveckla och driva Ungdomsrådet i 
Gällivare kommun. 

http://www.bdpop.se/
http://www.investinnorrbotten.se/
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Stipendier och övriga erfarenheter 
 

• Deltagit i Svenska Fotbollförbundets ledarutvecklingsprogram "Förbundsledare 2010" tillsammans 
med 100 utvalda från hela landet. 

• Coach under två år för Norrbottens fotbollsdomare i div 4 herrar (kallad ”C4”). Funktion inom Svenska 
Fotbollförbundet. 

• Genomgått Norrbottensakademiens ledarutvecklingsprogram under 2008. 

• Revisor i Röda Korset Luleåkretsen och Röda Korsets Ungdom i Luleå.  

• Ledamot och sekreterare i Domarkommittén hos Norrbottens Fotbollförbund i 15 år. 

• Instruktör för fotbollsdomare, både som utbildare och så kallad domarobservatör. 

• Fotbollsdomare sedan jag var 14 år. En numera nedlagd karriär. 

• Författare till statliga dåvarande Ungdomsstyrelsens rapport nr 11 "Vi hade väl egentligen inget val" 
om Gällivare kommuns utmärkelse om Årets Ungdomskommun 1996. 

• Drev som VD tillsammans med 15 st andra UF-företag under gymnasiet. Ett av landets mest 
framgångsrika det året. 

• Anders Walls stipendium: Uttagen till slutlig intervju bland fyra andra för framstående arbete bland 
4800 elever inom Ung Företagsamhet i Sverige 1993–1994.  

• Ung Företagsamhets stipendium: Mottagit stipendium för goda ledaregenskaper som bestod av 
deltagande på entreprenörskonferens i Midland, Michigan i USA 1995.  

• Utvecklingsstipendium: Mottagit Gällivare kommuns utvecklingsstipendium för ungdomar.  

• Årets Ungdomskommun 1996. Var en av de drivande bakom Gällivares utmärkelse som den första 
"Årets Ungdomskommun" som utsågs i landet.  

• Mottagit stipendium i samband med utmärkelsen "Årets Ungdomskommun 1996" för särskilda 
insatser för Gällivare kommuns ungdomar.  

• Projektledare eller delprojektledare för större arrangemang som Ung å Ren -94 Ungdomskongress för 
200 deltagare i september 1994. SnöRöjjet -95, kringarrangemang till Junior VM (längdskidor mm) i 
Gällivare under mars 1995. En Gala mot Våld, stor konsertkväll med stora svenska band i augusti 1995. 
Gällivare, kampanjvecka för alla ungdomar 14–20 år i Gällivare under december 1997. Samt många 
konserter och större arrangemang med stora svenska artister.  

• Styrelseledamot och sekreterare i Luleå Domarklubb 2000–2005.  

• Styrelseledamot i Ung Företagsamhet i Norrbotten 1997–2000.  

• Var med och bildade Ungdomsrådet i Gällivare 1995. Satt som ordförande de två första åren. 
 
 

Referenser 
 
Referenser delges på efterfrågan; exempelvis personer inom näringslivet, politiker, riksdagsledamöter, 
kommunalråd, tidigare chefer. 


