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CV  
Monica Wikström-Johansson  
– affärsutvecklare 

 
 
 
Monica har en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet med 
inriktning mot marknadsföring. Hon har en gedigen bakgrund som 
konsult inom olika områden. Monica arbetar huvudsakligen inom tre 
områden; affärsutveckling, management och kapitalanskaffning. Monica 
hjälper våra kunder med marknads- och säljstrategier, tillväxtstrategier, 
affärsutveckling, affärsplanering, kapitalanskaffning, samt styrelse- och 
ägarfrågor. Monica tar även på sig styrelseuppdrag och interims uppdrag 
inom management som t.ex. marknads-/säljchef. 
 
Monica jobbar som rådgivare, utbildare och projektledare. Allt arbete 
utgår från kundens nuläge och önskvärt läge. Behovsanalysen är a och o 
och det är där allt arbete börjar.  
 
Monica är en inspiratör som får andra att växa och trivas. Hon har ett 
stort upparbetat affärsnätverk, som hon målmedvetet byggt upp under 
många år. Kundvård och kundrelationer är en hederssak. Monica 
uppskattas för hennes coachande ledarskap och förmåga att lyssna. Hon 
inger ett stort förtroende och hennes målmedvetenhet, effektivitet och 
kreativitet smittar av sig på teamet.  
 
 
 
 
Bakgrund 
• 17 år som konsult  
 
Nyckelkompetenser 
• Affärsutveckling 
• Försäljning och marknadsfrågor 
• Säljstrategier 
• Ägarfrågor och ägardialog 
• Styrelsearbete 
• Tillväxtstrategier 
• Riskkapital 
• Projektledning 
• Rådgivning  
• Utbildning och föreläsning 
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Branscher 
• Små och medelstora företag i alla branscher 
• Ägarledda bolag 

 
 
 

Exempel på uppdrag 
 
 
Affärsrådgivare Styrelsekompetens (ALMI Nord) 
Monica är processledare och rådgivare åt VD-grupper som vill utvecklas inom ägar- 
och styrelsefrågor. Monica leder ägardialoger, ger råd kring ägardirektiv, 
aktieägaravtal, styrelsematerial såsom t.ex. styrelsens arbetsordning, VD-direktiv 
mm. Monica utbildar också inom styrelsefrågor, leder processer inom 
generationsskiften samt hjälper till att rekrytera styrelsekompetenser.  
 
Affärsrådgivare NyföretagarCentrum Nord 
Monica är rådgivare och utbildare för blivande och nya företagare i sk start-up-
bolag. Monica är ansvarig för Haparanda och Övertorneå och jobbar även som 
rådgivare i Luleå. Företagen finns i vitt skilda branscher och frågorna varierar.  
 
Monica jobbar, förutom ovan, även med att bygga upp affärsnätverk för kvinnor 
som driver företag, generations- och ägarskiften samt unga företagare.  
 
Luleå Näringsliv 
Monica har ett uppdrag åt Luleå Näringsliv att jobba med etableringar inom 
professionell services. Uppdraget har hög sekretess och är en långsiktig process. 
 
Energikontor Norr 
Monica har ett uppdrag i referensgruppen för projektet ”Behovsdriven 
innovationsplattform”. Syftet är att fungera som ett stöd till projektgruppen, 
coachning och planering för ett framtida genomförandeprojekt.  
 
Executive Hub 
Executive Hub är ett nybildat unikt affärsnätverk för executives i bolag som 
omsätter mer än 100 Mkr. Monica är affärsområdesansvarig för Norrbotten. 
Monicas uppgift är att bygga upp affärsnätverket i Norrbotten och skapa 
högintressanta och aktuella medlemsträffar med unika föreläsare och teman i 
världsklass.  
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Utbildningar 
 Luleå tekniska universitet 1985-1989 

Civilekonomexamen i ekonomi med inriktning mot  
marknadsföring 

 Skuggstyrelseutbildning, ALMI Nord Pågår 
 Diplomerad affärsrådgivare NyföretagarCentrum Pågår 
 Styrelseutbildning, Styrelseakademien, certifierad,  2012 
 Budgetering och finansiering 2009 
 Rådgivarskolan, Öhrlings PricewaterhouseCoopers,  2008  
 Ekonomiutbildning 2007 
 Styrelseutbildning, Styrelseakademien,  2006 
 Ledarkluster Luleå/Boden, ledarskapsutbildning,  2004-2005  
 Personlig produktivitet och kommunikation, IVALDE,  2003-2004 
 Personligt ledarskap, IVALDE,  2001-2003 
 Säljutbildningar inom bl.a. SPIN-metoden, Rank Xerox,  1989-1991 
 Pedagogik, Luleå tekniska universitet,  1993 
 Organisation och ledarskap, Luleå tekniska universitet, 5 p 1988 
 Ekonomlinjen, Civilekonom, Luleå tekniska universitet, 140 p 1989
  
Anställningar 
 Klubbdirektör Luleå Basket  2016-2017 
 Marknads- och försäljningschef, Luleå Hockey  2015-2016 
 Senior Investment Manager, Partnerinvest Norr AB  2010-2015 
 Affärsutvecklare, PWC  2005-2010 
 Exportsäljare, Polarbröd  1995-1996 
 Utbildningskonsult, Vilär  1993-1995 
 Utbildningskonsult, Lexicon  1991-1992 
 Säljare, Conforma  1991 
 Säljare, Rank Xerox  1989-1991
  
Egna företag 
 Företagsledare (delägare) 2019-pågår 
 Företagsledare (ägare) Roxale AB  2018-pågår 
 Företagsledare (ägare) CC Top AB  2013-2014 
 Företagsledare (ägare) LÄRA AB  2001-2003 
 Företagsledare (ägare) FACE Stockholm AB i Luleå  2000-2002 
 Företagsledare (ägare) Kompetenspartner AB  1995-2005
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Pågående externa styrelseuppdrag 
 Treehotel AB 
 Basket Arenabolaget i Luleå AB 
 
Tidigare externa styrelseuppdrag 
 c/o Gerd AB 
 Northland Basket (numera Luleå Basket) 
 Skandinavisk Ecotech AB 
 Opera & Co AB  
 Dina Försäkringar Nord AB  
 Marknadsföreningen i Norrbotten  
  
Övrigt 
Monica var med vid uppstarten av damelitlaget Luleå Hockey/MSSK 2015. Hennes 
uppgift var att marknadsmässigt implementera damlaget i Luleå Hockeys ordinarie 
verksamhet, att bygga värde i varumärket och skapa en attraktion kring damlaget, 
att nå den uppsatta budgeten, att jobba med sponsorer/partners och hjälpa laget att 
gå för guld. Utfallet blev ett SM-guld och en omsättning som överträffade budgeten. 
 
Monica har varit inhyrd som sälj- och marknadschef på Norrbottensteatern,  
2009- 2010. Uppdraget var att konceptutveckla, förpacka och kommersialisera 
Norrbottensteaterns utbud.   
 
Monica har initierat och byggt upp ett par affärsnätverk såsom QI, Finansinvest, 
branschrådet Finans & Företagstjänst m.fl. Under tiden på Partnerinvest var hon 
även med och byggde upp ett Affärsängelnätverk på drygt 100 affärsänglar. 
Samtliga nätverk är fortfarande verksamma och aktiva. 

 
Personligt 
Monica jobbar utifrån mottot ”ingenting är omöjligt”. Hon drivs av att göra affärer 
och skapa resultat som består. Hon är en mästare på affärsmingel och älskar att 
sälja.  
 
Monica kommer från Kuivakangas i Tornedalen. Hon är gift och har två vuxna barn. 
Monica bor i Luleå sedan 1985. Det stora fritidsintresset är att följa Luleås samtliga 
elitidrottslag, helst live på arenorna. Övrig fritid ägnas åt att resa och besöka nya 
länder. Tillsammans med hennes man Roger har hon varit i över 80 länder. Målet 
är att besöka mer än 100 länder. Förutom idrott och resor ägnar hon sin fritid i 
stugan vid havet vid Mörön och åt att träna för hälsans skull.  
 
 
 
 
Monica Wikström-Johansson 
monica@konsultbuketten.se 
070-559 39 94 


