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Senaste projekten
Danderyds Konstrunda
Från strategi till genomförande, webbsida och PR‐material. Premiär hösten
2013 för ett konstprojekt som blir ett återkommande event i kommunen. 63
konstnärer öppnade sina ateljéer för konstintresserade besökare under två
helger. Mer info här.
Carpe Diem Art Show
Konstutställning med 15 konstnärer på Malta 2012 till förmån för cancersjuka
barn. Från strategi till genomförande, webbsida, PR‐material och
projektledning. 95 % av utställd konst såldes och en betydande donation till
Puttinu Cares, en välgörenhetsorganisation på Malta, kunder göras.

Anställningar och uppdragsgivare
Egen verksamhet ‐ CLIK Kommunikation
1998 ‐ 2009: Arbetat med strategisk kommunikation för Ericsson Radio Systems, Posten, Vattenfall,
Telia Sonera och flera andra uppdragsgivare. Vikarierat som informations‐ och kommunikationschef.
Kort om uppdragen hos några av kunderna.
Vattenfall

2004 ‐ 2009: Systematisering av produktutbud och produktnamn. Analys
och utvärdering av intern produktions‐ och kommunikationsbyrå.
Strategiska webbfrågor för koncernstab kommunikation extern webb
samt t.f. webbchef.

TeliaSonera

2005 ‐ 2006: Strategisk kommunikationsplanering ‐ stora företag.
Produktnamnfrågor. Argumentationsanalyser. Produktion av SP‐material
(print, web, film) samt kundtidningar för stora företag.

Posten Sverige

2000 ‐ 2003: Vik. informationschef med ansvar för samordning av
kommunikation i Stockholm inför övergång till nytt servicenät. Rådgivare i
miljökommunikationsprojekt.

Ericsson Radio Systems

1998 ‐ 2001: Heltidsuppdrag i tre år. Arbetat bl a med effektivisering av
reklamproduktion, byråupphandlingar, grafiskt profilprogram, etablerat
digital bildbankslösning, ansvarat för strategiskt kommunikationsplanering
för lansering av nya produkter, t ex e‐commerce och messaging.
Fungerade också som rådgivare och coach på marknadsavdelningen.

Anställningar
Vattenfall

1997 ‐ 1998: Marknadskommunikatör med ansvar för produktlanseringar,
varumärkesfrågor, kommunikation i profil‐ och affärsutvecklingsprojekt
samt marknadsföring av miljöstiftelse.

NPP Reklambyrå

1989 ‐ 1997: Projektledare och copywriter i 9 år. Kunder; Handskmakar'n,
Procordia Food, ABB, AST, Arbesko, ABB Fjärrvärme, ICA Kuriren m fl.
Lansering av mellanmålet RisiFrutti som kom att bli Procordias mest
lönsamma varumärke.

Saab Marine Electronics

1986 ‐ 1988: Informationssekreterare och informationschef på företaget
som arbetade med högteknologiska produkter ‐ radarbaserad
nivåmätteknik för tankfartyg.

Utbildning
Marknadsekonom (IHM) och kommunikationsutbildning (Örebro Universitet).

Och till sist ‐ lite av varje
•
•
•
•
•
•

Frilansande journalist
Intresserad av teknik. Gillar skribentuppdrag där tekniska produkter ska beskrivas på ett
begripligt sätt.
Tycker att kommunikation och nya medier är det mest intressanta man kan jobba med.
Läkarsekreterare i fem år.
Konstintresserad och målar gärna
Välgörenhetsinriktad ‐ vill gärna finna projekt där konst, marknadsföring och välgörenhet
ingår.
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