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2009-04-16 – tills vidare: Kommunikationskonsult
Jag hjälper organisationer och företag med deras kommunikation på Facebook. Jag håller i
föreläsningar och genomför kurser om Facebook och om annonsering på Facebook.
Jag hjälper också organisationer och företag operativt med att förbättra deras Facebooksidor och publiceringar.
Jag sköter även annonseringen på Facebook åt >lera organisationer.
Flera av mina nuvarande kunder har jag haft ända sedan jag startade mitt företag.
Som kommunikationskonsult är jag övertygad om att "framgångsrik kommunikation
bygger på en bra relation" med mina kunder.
2003-09-15 – 2009-04-15: Informationschef, Internationella programkontoret
Jag ansvarade för myndighetens externa och interna information och arbetade med
strategier och verksamhetsplaner.
Jag hade ansvar för personal och budget. På informationsavdelningen hade jag fyra
medarbetare: en webbinformatör, en informatör med ansvar för trycksaker, en informatör
lokaliserad i Visby samt en informationsassistent.
Jag ingick i ledningsgruppen och var ställföreträdande generaldirektör vissa perioder
under somrarna.
Som chef vill jag att många ska vara delaktiga. Det är så vi kan nå de bästa resultaten.
1998-06-01 – 2003-09-14: Informationskonsult
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Som informationskonsult hjälpte jag företag och organisationer med press- och
mediefrågor:
Jag arbetade till exempel med:
* Strategier
* Pressmeddelanden och debattartiklar
* Presskonferenser
* Att ge råd inför kontakter med journalister
* Kurser i medieträning
Utöver detta tog jag även fram olika trycksaker, intervjuade, skrev, fotade.
1998-01-15 – 1998-05-31: Informatör, institutet Ungdom och Framtid
Anställningen, på det lilla kunskapsintensiva företaget i Norrbotten, handlade bland annat
om:
* Formgivning och produktion av trycksaker
* Att skriva debattartiklar och pressmeddelanden
* Att arrangera presskonferenser
1995-08-15 – 1997-12-05: Informationsansvarig, svenska EU-programkontoret
Som informationsansvarig på myndigheten (samma som under perioden 2003 – 2009 men
med annat namn) var jag ansvarig för:
* Trycksaker
* Nyhetsbrev
* Talsvarsfunktion
* Webbplats
* Presskontakter
Jag ingick i ledningsgruppen och hade en medarbetare.
1995-01-01 – 1995-08-14: Pressekreterare, arbetsmarknadsdepartementet
Jag var anställd som pressekreterare åt dåvarande arbetsmarknadsministern.
Exempel på några av mina uppgifter:
* Skötte presskontakter
* Skrev pressmeddelanden
* Bokade intervjuer
* Planerade och genomförde tillsammans med ministern utspel i pressen
1994-12-01 – 1994-12-31: Utvärderare, socialdemokraterna i Norrbotten
Under projektanställningen som varade en månad gjorde jag en utvärdering av det
socialdemokratiska valresultatet 1994 i Norrbottens läns landsting.
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1994-10-01 – 1994-11-30: Anställd ordförande för Norrbottningar för Europa
Jag ledde Ja-sidans arbete under kampanjen för ett svenskt medlemskap i EU. Jag deltog i
debatter och intervjuer. Det var viktigt att komma ut bra i pressen.
1994-06-01 – 1994-09-30: Valombudsman för socialdemokraterna i Norrbotten
Anställningen innebar att i samarbete med socialdemokraterna i Kiruna planera och genomföra
valrörelsen 1994.
1994-04-01 – 1994-05-31: Ombudsman, stiftelsen Ja till Europa
Som ombudsman planerade och genomförde jag utåtriktade aktiviteter för JA-sidan i
Norrbotten inför folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU.
1989-08-01 – 1993-10-31: Projektledare, LO i Norrbotten
Jag höll i ett hälso-, arbetsmiljö- och rehabiliteringsprojekt åt LO-medlemmar och TCOmedlemmar i Norrbotten. I arbetet ingick bland annat att samverka med arbetsgivare,
landsting, kommuner, försäkringskassor med >lera. Jag arrangerade seminarier och
utbildningar, bildade och understödde lokala hälsogrupper i kommunerna, arbetade fram
och förankrade verksamhetsplaner, producerade trycksaker och svarade för
presskontakter.
1988-10-01 – 1989-07-31: Projektledare, Hyresgästföreningen i Övre Norrland
Som projektledare ledde jag arbetet med omvandlingen av de lokala hyresgästföreningarna
i bostadsområden – från kontaktkommittéer till kvartersstyrelser. Jag arbetade bland annat
fram studiematerial, om hur man arbetar i styrelser, olika typer av PR-material, samt
svarade för presskontakter.
1986-09-01 – 1988-09-30: Ombudsman, Luleå SSU-krets
Som ombudsman organiserade jag SSU-verksamheten i Luleå. Bland annat startade jag klubbar,
värvade medlemmar, höll i skolinformation och studiearbete.

Utbildningar
2016-09-22 – 2016-09-25: Hemvärnets grundutbildning
2008 – 2009: Svenska kyrkans grundkurs
Kyrkans grundkurs ska
* Dels ge grundläggande kännedom om kyrkans tro och liv åt dem som förbereder sig för
tjänst i Svenska kyrkan i pastorala, karitativa, pedagogiska eller musikaliska uppgifter,
* Dels ge tillfälle till trosmässing re>lektion och vara personligt utvecklande för deltagarna.
Med denna dubbla inriktning ska kursen ge en gemensam grund för dem som förbereder
sig för tjänst i de nämnda uppgifterna.
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Kursen ska även fungera vägledande för dem som, utan att ha träffat sitt val, överväger
möjligheten att utveckla sig för tjänst i Svenska kyrkan.
2002-01-15 – 2002-06-11: Kurs i retorik, Luleå tekniska universitet
För kurs gavs betyget G (godkänd) eller VG (väl godkänd). Jag >ick VG. Kursen gav 10 poäng.
Retorikkursen gav en viktig grund för min kompetens att kommunicera med tal, skrift, bild
och >ilm.
1994-01-01 – 1994-03-31: Informatörsutbildning, Eductus i Luleå
Utbildningen omfattade:
* Marknadsföring
* Att uttrycka sig i tal och skrift
* Gra>isk formgivning
* Presentationsteknik
* Engelsk presentationsteknik
* Personlig utveckling
* Utställningsarbete
* Massmediekontakter
* Juridik
1984-08-15 – 1985-06-15: Arbetsledarutbildning, Baldersskolan i Skellefteå
1978 – 1980: Bygg- och anläggningsteknisk linje, Robertsvikskolan i Luleå
1969 - 1978: Nioårig grundskola
Utöver dessa utbildningar har jag deltagit i kurser i bland annat chefskap, engelska och
krishantering.

Förtroendeuppdrag
2019 - och fyra år framåt:ledamot i utbildningsnämnden i Köping
2019 - och fyra år framåt: suppleant i kommunstyrelsen i Köping
2018 - och fyra år framåt: suppleant i kommunfullmäktige i Köping
2018 - tills vidare: studieorganisatör för socialdemokraterna i Köping
2018 - tills vidare: ordförande för Unga Örnar i Köping
2006-05-04 – 2008-05-06: ordförande i bostadsrättsföreningen Pelikanen
2001 – 2003: ordförande i socialdemokraternas småföretagargrupp i Norrbotten
2001 – 2003: ledamot i Unga Örnars distriktsstyrelse i Norrbotten
1994 – 1995: ledamot i Unga Örnars distriktsstyrelse i Norrbotten
1991 – 1995: ledamot i socialdemokraternas distriktsstyrelse i Norrbotten
1993 – 1994: sekreterare i socialdemokraternas programgrupp i Norrbotten
1991 – 1994: suppleant i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, miljönämnd i Luleå
1992 – 1994: ledamot i ABF:s distriktsstyrelse
1988 – 1990: ledamot i Hyresgästföreningens styrelse i Luleå
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