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Jag har drygt 28 års yrkeserfarenhet, varav ca 15 år som chef inom kommunikation, 
ledarskap och organisationsutveckling både i privat och offentlig sektor. 

Anställningar 
Nuvarande: Eget företag, RAW ledarskap & kommunikation. 
 
Senaste: Enhetschef Kommunikation och Kommunikationsdirektör, Arbetsmiljöverket (2012-
2014) 
 
Tidigare: 

• Enhetschef Kommunikation verksamhetsnära stöd, samt strategiska projekt inom 
kommunikativt ledarskap, vision- och varumärkesutveckling, Trafikverket (2010-
2011) 

• Chef över enheten Information och Kommunikation, Vägverket (2008-2010)  
• Informationschef Region Mälardalen, Vägverket (2004-2008)  
• VD och konsult på byrån Jefferson AB (1996-2003, grundare/delägare)  
• Konsult/projektledare, Rikta Kommunikation AB ( 1993-1996)  
• PR-administratör, Filmbolaget Warner Brothers Sweden (1993)  
• Informatör/projektadministratör/traffic, Direktus DM-byrå och TeleGuide Scandinavia 

(1991-1993)  
• Traffic och copywriterlärling, Partners Reklambyrå i Göteborg (1989-1991)  

 
Utbildning 

• ”Det Storartade Ledarskapet” – utbildning på Ledarstudion för högre chefer med fokus 
på uttrycksfullhet, presentation, framförande och personlig utveckling. 

• Communication Executive Programme, CEP – 
Handelshögskolan/Informationsföreningen, innehåll: strategiskt ledningsgruppsarbete, 
omvärldsanalys, strategiskt och operativt kommunikationsarbete, krishantering, 
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produktion, ekonomi, personligt ledarskap mm. 
• IFL Chefsutbildning internt i Vägverket/Trafikverket – 1-årigt program. 
• Diplomerad vid RMI Berghs School of Communication – Information/PR-utbildning 

(1992-94, 80 poäng) 
• Copywriterutbildad vid IHM Business School, Göteborg (1989).  
• Projekt- och produktionsledarutbildning RMI Berghs School of Communication, 

skräddarsydd företagsutbildning för Jefferson AB (2000). 
• Utbildad i Presentationsteknik, David JP Phillips. 
• Utbildning i Självledarskap, David JP Phillips. 
• Skrivarutbildning - Intensivvecka på Frötuna Gård. 
• Ackrediterad/licensierad i verktyget Insights Discovery som jag ofta använder vid 

ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och organisationsutveckling, och då och då 
vid enskild coachning på individnivå. 

• Utbildad i och inom kort ackrediterad i verktyget EQi 2.0 – användningsområden se 
ovan – fokus emotionell intelligens. 

• Utbildad i mötesmetoden Open Space. 
• Utbildad coach vid YourVisionCoachAcademy. 
• Mötesledare/facilitator i chefsnätverket EGN sedan 2011, leder idag 11 grupper. 
• Skapande svenska, 20 p Sthlms universitet samt Spanska, 20 p Gbg universitet. 
• 3-årig humanistisk gymnasieutbildning.  

Utöver ovanstående ett antal olika utbildningar och kurser i varierande omfattning 
inom ledarskap, kommunikation, krishantering, medieträning, Lean Communication 
med mera. 
 
Kompetens/erfarenhet 
Organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap/medarbetarskap, försäljning av 
tjänster/kunskap, styrelse- och ledningsgruppsarbete. Strategiskt och operativt 
kommunikationsarbete internt och externt, PR, massmedierelationer, kriskommunikation, 
varumärkesarbete, projekt- och produktionsledning, intranät- och webbutveckling, 
trycksaksproduktion, journalist- och redaktörsarbete, utställningar, mässor och 
utbildning/workshops.  
 
Exempel på uppdragsgivare/kunder under åren – ett axplock:  

• Telia AB (olika bolag inom Telia-koncernen) 
• Polisen 
• Tillväxtverket 
• Karolinska Institutet 
• Preem AB  
• Electrolux  
• IKEA 
• Cirkus Cirkör  
• Intel Sweden AB 
• SIDA  
• The Non Violence Project  
• IT-Generationen  
• NHR – Hjälpmedelståget  
• Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) 
• RMI Berghs School of Communication  
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• ASG Logistics  
• Luftfartsverket 

 
Övrigt 

• Licensierad yogalärare inom Hathayoga, Poweryoga och Yinyoga - leder klasser, 
workshops och retreats i Sverige och utomlands. 

• Lärare på RMI Berghs School of Communication, Info- och PR-utbildningen (94-95)  
• Språkkunskaper – engelska (god), tyska och spanska (ganska god, behöver fräschas 

upp!). 
• Körkort och bil. 

Läs mer på www.rawledarskap.se 


