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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till 
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1 500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget 
grundades 1995 och ägs sedan 2020 av Triton. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
Jerker Lindstén utses till Country Manager 
för HiQ Sweden 
 
Siktet för HiQ är tydligt satt till att bli Nordeuropas ledande konsultbolag inom tech, IT, integration, design och 
kommunikation och en partner till alla företag i Norra Europa som ser nyttan i digitalisering och att kombinera leading 
edge-teknologi, IT och varumärkesutveckling för att bli vinnare på sina marknader. Nu utses Jerker Lindstén till 
Country Manager för HiQ i Sverige och Senior Vice President i HiQ.  
 
– Jerker Lindstén är känd för att vara en doer som får med sig högpresterande människor för att skapa resultat. Med 
Jerker som ansvarig för vår verksamhet Sverige tar vi ett viktigt steg i resan till att utveckla HiQ i en ny spännande tid 
där digitalisering kommer att få ökad betydelse, säger Sven Ivar Mørch, CEO & President, HiQ.  
 
Göteborgaren Jerker Lindstén har varit en del av den svenska tech-branschen i över 20 år. Med en civilingenjörsexamen i 
automatiseringsteknik från Chalmers tekniska högskola har Jerker arbetat hela sitt yrkesliv med digitalisering; på Telia, 
Framfab och senast 16 år som vd för HiQs dotterbolag i Göteborg. Under Jerkers ledning har HiQ Göteborg varit 
drivande för många av HiQs uppmärksammande innovationsprojekt och internationella affärer.  
 
– Vi gör fantastiska saker på HiQ centrerade runt digitaliseringens otroliga möjligheter för att förflytta företag och 
varumärken. Att få uppdraget att leda vårt team i Sverige är mycket hedrande. Nu lägger vi grunden för en fantastisk 
resa där vi ska samla de bästa i branschen i Sverige för att jobba med några av världens största och mäktigaste 
varumärken. Nu kör vi, säger Jerker Lindsten, Country Manager för HiQ i Sverige.   
 
Jerker är utöver sin position på HiQ även ordförande för nätverket GREAT som arbetar för en utvecklad IT-infrastruktur i 
Västsverige med syftet att Västsverige skall fortsätta vara en ledande region inom det uppkopplade samhället. Jerker 
sitter också i styrelsen för Västsvenska Handelskammaren.  
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, CMO, HiQ, tfn: +46 70-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Sven Ivar Mørch, CEO, HiQ, e-post: sven.ivar.morch@hiq.se 
Jerker Lindstén, Country Manager HiQ Sverige, e-post: jerker.lindsten@hiq.se 
 
 


