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PROFIL 
• Skribent, vetenskapskommunikatör och ledare.  

• Erfarenhet från egen verksamhet, föreningar, universitet, institutioner, start-up och globalt 
storföretag.  

• Drivande, kreativ och strukturerad. 

KOMPETENS 
coachande ledare  

Jag utövar situationsanpassat ledarskap med fokus på att motivera och utveckla människor i 
medgång och motgång. Exempelvis coachade jag mina medarbetare på AstraZeneca genom en 
omfattande och utdragen omorganisation. Feedback från personal, chefer och kollegor är 
samstämmig; jag har ett positivt inflytande på grupper och individer.  
I föreningssammanhang skapar jag struktur och får personer som ställer upp ideellt att känna sig 
sedda och uppskattade.  
Jag kan leda en grupp samt projektleda arrangemang. 

varumärkesbyggande kommunikatör  

Kommunikation är en röd tråd genom min karriär även om målgrupper, ämnen och kanaler har 
varierat. Jag inledde efter examen med att popularisera naturvetenskap och teknik till ungdomar 
via utställningar, teater och seminarier. I huvudsak jobbade jag operativt, men utbildade också 
andra i presentationsteknik.  
Under fem år på AstraZeneca tog jag fram, förankrade och ledde genomförandet av strategier för 
företagets varumärke som arbetsgivare, Employer Brand. Min roll var i huvudsak strategisk.  
På Lava förlag är jag exempelvis moderator på externa event.  
Jag kan leda en paneldebatt, väja kommunikationskanaler beroende på målgrupp och ta fram 
strategier för varumärken.  

frankofil skribent 

Några års deltidsboende i franska Antibes har mynnat ut i bilder, blogg och böcker. De senare med 
planerad utgivning under 2015.  
Jag har fler perspektiv från bokbranschen. Som förlagschef för det nystartade hybridförlaget Lava 
håller jag i alla delar av utgivningsprocessen ihop med olika frilansare.  
Ett till perspektiv får jag genom kunskapsutbytet med driftiga författarentreprenörer via 
Egenutgivarna, en förening som jag är initiativtagare till och tidigare ordförande för. 
Jag kan skriva, publicera och marknadsföra böcker.  
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MERITER 
arbetslivserfarenhet  

Lava, förlagschef nov 2013 - pågående 
Egen företagare, skriva, tala, fotografera, ge ut och sälja böcker maj 2009 - pågående 
AstraZeneca, gruppchef juli 2005 - april 2009 
AstraZeneca, högskole- och arbetsmarknadskontakt sept 2004 - juni 2005 
The British Science Association, regionalt ansvarig Wales feb - aug 2004 
Techniquest Science and Discovery Center, vetenskapskommunikatör jan - aug 2004 
Malmö Museer, pedagog aug 2002 - dec 2003 
Egen företagare, texter och utställningar sept 2000 - juli 2002 
Tekniska museet, Teknoramavärd juli - aug 1999 
Östergötlands länsmuseum, pedagog jan - maj 1999 
Himmel och hav Science Centre, planeringsassistent  aug - dec 1998 
Fenomenalen science centre, projektledare jan - maj 1998 
Linköping universitet, PhD-student aug 1996 - dec 1997 

examina 

MSc Communicating Science, Storbritannien sept 1999 - aug 2000 
MSc biokemi, Uppsala universitet sept 1990 - maj 1996 

övrig utbildning (urval) 

Kurser i konflikthantering och beslutsfattandets psykologi, Göteborgs universitet  2009 - 2010 
Ledarskapscoach 18h, Perlan dialog och ledarskap 2007 - 2008 
Interna chefs- och ledarutbildningar mm, AstraZeneca 2004 - 2008 

förtroendeuppdrag (urval) 

Egenutgivarna, ordförande 2011 - 2013 
IK Stern skidsektionen, fotograf, skribent, funktionärsansvarig 2009 - 2011 
BRF Harald Stake, suppleant styrelsen resp valberedning  2006 - 2011 
Plast- och kemiföretagen, jurymedlem CEFIC Science Education Award, 1995 - 2002 
Förbundet Unga Forskare, vice förbundsordf, kanslichef, internationell sekr mm 1993 - 2000 

böcker 

Mina krönikor i Mölndals-Posten 2012, e-bok 2012 
Förverkliga din bokdröm, med Joanna Björkqvist, handbok 2012 
Jakten på den perfekta puben, resor Wales 2010 

ÖVRIGT 
personlighet  

Engagerande, entusiastisk optimist med energi och driv utöver det vanliga. Därtill nyfiken, vetgirig 
och uthållig. Med genuint engagemang för individen motiverar och inspirerar jag andra till handling.  

fritid  

Fotografera rimfrost och franska bakverk, komma igång och träna igen så att 10-årsmedaljen i 
Vasaloppet kan bärgas, dricka kaffe och leka med brorsdöttrarna. 

språk 

Engelska flytande, bott i Wales 1999-2000 samt 2004. 
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