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| Vision med Kommunikation 
Innan jag planerar kommunikation frågar jag alltid mig själv och mina kollegor vad vår 
organisation behöver. Först när vi definierat hur just den här kommunikationsaktiviteten, eller 
det här projektet, bidrar till våra övergripande mål, först då kan vi börja prata om taktik. Vi 
kan sätta kommunikationsmål, hitta våra målgrupper, utveckla våra budskap och planera 
hur vi ska mäta och utvärdera hur framgångsrik vår aktivitet varit. För mig är det att arbeta 
strategiskt, och det är det enda sättet att arbeta. 

Med ett systematiskt arbetssätt som möjliggör min kreativitet vill jag hemskt fortsätta 
kommunicera strategiskt, och göra det tillsammans med Er. 

 

| Utbildning 

2015-2017 Masterexamen i Strategisk kommunikation, Lunds universitet 
 Studier av formella och informella kommunikationsinsatser för att nå organisationers 
 övergripande mål och vision. Kommunikation är ett ledningsverktyg och som 
 strategisk kommunikatör kan jag arbeta centralt med extern marknadsföring, PR, men 
 också resonera kring hur intern kommunikation påverkar verksamheten och varumärke. 

2012-2014 Pol. kand. i Statsvetenskap, Göteborgs universitet 
Ovärderliga sakkunskaper om politik, media och förvaltning men också teoretiska 
kompetenser som att systematiskt hantera information, producera innehåll och struktur 
och att konstruera en argumentation, individuellt såväl som i grupp. 

2013-2015 Fil. kand. i Medie- kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet 
Teoretiska utgångspunkter och kunskaper om kommunikationsmodeller, medier och 
offentlighet. Men också praktiska färdigheter om hur man når fram till människor i 
dagens informationssamhälle. 
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| Arbetslivserfarenhet 

2016-2017 Communications trainee, Volvo Group 
 Under min praktik i en av Volvokoncernens största organisationer, Volvo Group  
 Trucks Operations (GTO), arbetade jag med kvalificerad 
 kommunikationsplanering och strategiarbete. Jag var en del i utvecklingen av en 
 ny approach för hela organisationens kommunikationsflöde och ledde egna 
 projekt, bland annat en produktionsplan för denna nya approach. Fick också 
 möjligheten till operationellt arbete såsom att skriva manus för videoklipp och 
 hålla presentationer. Praktiken ledde även vidare till ett konsultuppdrag 
 för GTO inom utvärdering och mätning av kommunikation. 

2016-2017 Kommunikationskonsult, Student Network 
 Med en stor variation av uppdrag, såsom marknadsundersökningar, 
 marknadsföring, interpersonell kommunikation och administration  
 har kommunikationsbyrån Student Network blivit en viktig erfarenhet. 

2016 Sociala medier-redaktör, Helsingborg Scen & Arena 
 Som sociala medier-ansvarig på festivalen ”Hx” i Helsingborg arbetade jag 
 främst med att skapa content för Instagram och Snapchat. Det gav värdefull 
 erfarenhet i hur man genererar engagemang och via word-of-mouth kan sprida 
 budskap och därigenom skapa en allt större following.  

2015-2016 Journalist, Tidningen Lundagård 
 Arbetat som skribent och fotograf för Sveriges största studenttidning 
 Lundagård, vilket givit stor vana vid offentligheten och medielogik. 

2011-2014 Kommunikatör och webbredaktör, Svenska kyrkan 
 Som praktikant på Karlstads stiftskansli, samt kommunikatör och webbredaktör 
 i Frändefors församling samt Högsäters pastorat (Karlstads stift) har jag stor vana 
 vad gäller kommunikationsarbete i Svenska kyrkan. Alltifrån strategiarbete och 
 planerad kommunikation, till sociala medier och webbutveckling. Också 
 projektledning, samordning av information inför stora event och utveckling av 
 digitala kanaler för effektivisera med begränsade resurser. I de varierade 
 arbetsuppgifterna ingick även externa relationer med i synnerhet lokal media. 
 

| Meriter
> Mycket goda kunskaper i Microsoft Office.  

> Kunskaper i InDesign och Photoshop.  

> Mycket goda engelskakunskaper. 

> Kunskaper i Tyska. 

> Författarambitioner, texter publicerade i 

olika sammanhang. 

> Ideellt arbete som friidrottstränare i ca 5 år. 

> B-körkort.

 

| Referenser 

Referenser, betyg och certifikat lämnas gärna på begäran.  


