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EGET FÖRETAG
1996 -
Frilansjournalist, redaktör,/webbredaktör, copywriter, projektledare, marknadsekonom, konsult inom PR och 
marknadsföring.

ANSTÄLLNINGAR
2013-2015 Projektledare
Kommunikatör/projektassistent i SAMFÖR, Samordnat Föräldrastöd. Anställd av Mälardalens högskola. 
Arbete med samordning av projekt, hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, event mm. SAMFÖR var ett treårigt 
Arvsfondsfinansierat projekt.

1996 Projektledare
Projektledning inför etablerande av en svensk rättvisemärkningsorganisation (idag Fairtrade), strategisk 
planering, förankring av rättvisemärkningens koncept samt marknadsföring.

1992 – 1996 Projektledare
Ansvarig för utbildningsverksamheten vid Det Naturliga Stegets Miljöinstitut AB. Projektledare och koordina-
tor i Utmaningen - företagsprojekt med miljöutveckling/utbildning som gemensam nämnare, produktutveck-
ling. Ansvarig för en mängd olika projekt, bland annat framtagandet av tre miljöspel med spelbolaget Alga 
som partner. Miljöspelet ”Den naturliga utmaningen” skänktes till landets alla femteklassare.

1988 – 1992 Sekreterare/Projektledare
Kanslisekreterare i riksdagen. Projektledning avseende kampanjer, event, valrörelse mm.

Arbete tidigare än 1988
Butiksbiträde, säljare, florist, kosmetolog, kassabiträde, kioskbiträde, sjukvårdsbiträde, ekonomibiträde.



UTBILDNING 
2022  Webbredaktör, KAU (15 p)
2022  Journalistik A (GR) Podcast, berättande och produktion, Mittuniv. (7,5 p)
2017-2018 Litteraturvetenskap GR (B), Mittuniv. (30 p)
2018  Strategisk kommunikation i sociala medier, Mittuniv. (7,5 p)
2017  Medie -och kommunikationsvetenskap GR (B), Mittuni. (7,5 p)
2017  Litteraturvetenskap GR (A), Mittuniv. (30 p)
2016  Organisatioriskt och Personligt Värdedrivet ledarskap, Values Academy 
2015   “Ett hem att växa i”, grundutbildning för Familjehem, Eskilstuna kommun
2009  Stand Up Comedy, Svalövs Folkhögskola, sommarkurs
2008-2014 Ambassadör för kvinnors företagande, Regeringsuppdrag
2004	 	 Grafisk	kommunikation,	gymnasiekurs	A,	B,	C
2002   Entreprenörskap i IT-samhället, BTH (7,5 p)
2002	 	 Grafisk	formgivning,	MDH	(7,5	p)	 	 	
2001-2002  WWW-teknik I och II, HIG (30 p)   
2001  Internet webbdesign, LTU (7,5 p)  
2001   Access databas, kvällskurs   
2001		 	 Introduktion	till	informationsdesign,	MDH	(7,5	p)		
2001	 	 Dreamweaver,	grundkurs,	sommarkurs	 	 	
2001   Copywriter, Satellit, distans    
2000   Skriva (praktisk svenska) Göteborgs Universitet (15 p) 
1999  HTML, grundkurs+påbyggnad, sommarkurser   
1998-1999 Journalist, Skurups Folkhögskola   
1998-1999     Copywriter, Berghs School of Communication, distans  
1997  Journalist Grundkurs, Poppius, kvällskurs   
1998/1997 Engelska etapp 2 samt Svenska B, kvällskurs   
1992-1994  Marknadsekonom strategisk planering, Berghs School of Communication
1991  Fotografering, Hemse Folkhögskola, sommarkurs   
1990  Miljövård, Stockholms Universitet (30 p)   
1988  Kosmetologlinje, Nya Elementar gymnasieskola, Åkeshov  
1987  Vårdutbildning, Liljeholmen     
1983/1984 Floristutbildning, I & II, Blomsterskolan Norrköping   
1982/1983 Hemse Folkhögskola, Allmän kurs

Förtroendeuppdrag för Miljöpartiet de Gröna
Mellan åren 1989-2002 var jag aktiv och verksam medlem i Miljöpartiet de Gröna. Innehade en rad olika 
positioner/uppdrag såsom tex. styrelseledamot MP Stockholm styrelse/tf. styrelseorfdf., ledamot i lokal 
valberedning samt riksvalberedning (2 perioder, sista till 2002). Ledamot i Miljöpartiet de Grönas Partistyrelse 
och dess arbetsutskott.  Mandatperioden 1994-1998 Kommunfullmäktigeledamot i Stockholms stadshus och 
ledamot i Miljö- och hälsa, Stockholm stad 1994-1997.

Några spännande erfarenheter
* Familjehem och kontaktfamilj från och med 2015. 
* Jag har varit huvudansvarig för en stor fest där kungen blev inbjuden och kom!
* Jag har cyklat från Gibraltar till Motala, cykelturen som jag genomförde med      
mina två bröder, avslutades i juni 1986 med Vätternrundan.
*	Jag	har	haft	Ingvar	Kamprad	till	bordet	vid	en	fin	middag	på	Hasselbacken.
* Jag har, tillsammans med duktiga vänner och släkt, renoverat tre hus.
* Lill-Babs har sjungit “Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?” för mig i telefonen. 
* Jag har arrangerat åtskilliga utbildningstillfällen och stora seminarier, bland annat           
   har jag lyckats få handelsministern som invigningstalare på ett seminarium på Sida.
* Jag har seglat från Nynäshamn till Visby, i kav lugn och full storm - samma natt. 
* Jag har arbetat som ‘kocka’ på en segelbåt för Kryssarklubben i Göteborg.
* Jag har suttit i TV4 och SVT:s morgonsoffor några gånger.
* Jag har kört bil (min första egenägda!) hela vägen från San Fransisco till New York.
* Jag har rest land och rike runt, besökt Amerika, Asien, Australien och en rad länder i Europa. 
* I fem år for jag de två första veckorna i september till Lofoten - för att läsa böcker,           
vandra i bergen och njuta av en av världens vackraste vyer. 

Nyfiken 

Spontan 

Kritisk 

Totalt 
prestigelös! 

Proaktiv 

Målmedveten 

Lyssnar bra 

Flexibel 

Orädd

Nytänkare

En “doer”

Alltid positiv

Analytisk

Bra på att  
prioritera & 
strukturera

Inspiratör & 
coach 

En god vän 

Allt är möjligt!

Brett nätverk 
med olika kom-
petenser

Källa: I samband med en ledarskaps-
utbildning bad jag några av mina 
vänner, kollegor och chefer att berätta 
för mig vem jag är för dem.


