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Arbete, utbildning m.m.       
 
 

Arbete  EVP Communications & IR, Ahlstrom-Munksjö, apr 2017 – apr 2018 
Ahlstrom och Munksjö fusionerades i april 2017. En intensiv period av planering följdes av 
integrations- och uppbyggnadsarbete av kommunikations- och IR-enheten. Ny logotyp och 
varumärkesplattform togs fram. Medlem av företagsledningen. 

 
 SVP Communications & IR, Munksjö, sept 2015 – apr 2017 

HR- och kommunikationsfunktonen delades upp i två och jag tog över ansvaret som 
kommunikationschef. Fusionsplanering upptog en stor del av perioden. Medlem av 
företagsledningen. 

 

Grundare och kommunikationskonsult, Astega AB, 1 sept 2010 -- 
Astega hjälper företag att få ut bästa möjliga effekt av informationsarbetet genom att anlitas för 
rådgivning, projektledning eller som inhyrd resurs/informationschef. 
 
Exempel på uppdrag: 

Vd och affärsstöd – Film & Live in Sweden AB 
Tillförordnad vd på deltid, augusti 2013 – juni 2014. Därefter, aug 2014 – sept 2015, stöd till vd för utveckling 
och bättre lönsamhet. FIVE är ett filmproduktions- och eventbolag.. 

Finansiell kommunikation/IR – Munksjö Oyj 
Juli 2014 – september 2015. 

Finansiell kommunikation/IR – Dannemora Mineral AB 
Mars 2014 – oktober 2014. Intressant och lärorikt att följa ett bolag i rekonstruktionsprocess. 

Chef kommunikation och IR – PA Resources 
Interimchef under perioden mellan avgående och ny ordinarie kommunikationschef. Nov 2013 – mars 2014. 

Kommunikationschef – Arlanda Airport 
Interim kommunikationschef under perioden mellan avgående och ny ordinarie kommunikationschef. Uppdraget 
innebar ledningsansvar och innefattade PR, public affairs, internkommunikation och CSR. Jan 2013 – jun 2013. 

Kommunikationsstrateg – HBV 
Analys av kommunikationsstatus och -behov, framtagning av kommunikationsstrategi och -plan samt särskilda 
kommunikationsaktiviteter med anledning av ett förändringsprojekt. HBV driver samordnade upphandlingar för 
kommunala bostadsbolag. Juni 2012 – nov 2012. 

Krishantering – finansbolag 
PR-aktiviteter med inriktning på krishantering. Februari 2012 – april 2012. 
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Varumärkesplattform – Bankgirot 
Stöd i utveckling av ny varumärkesplattform, varumärkeshierarki, byte av namn, ny logotyp, grafisk plattform och 
budskapsplattform, implementeringsaktiviteter m.m. Jan 2012 – nov 2012. 

Kommunikationsstrateg – ACO Hud Nordic 
Byggde upp en grundstruktur med strategier och processer för information och kommunikation, mediehantering 
och budskapsformulering. Mars 2011 – juni 2011. 

Förändringskommunikation – BGC/Bankgirot 
Stort förändringsprojekt som krävde extra kommunikationsinsatser, internt och externt. Nov 2010 – dec 2011. 

 

Tf Informationsdirektör, SCA, februari 2010 – augusti 2010 
Parallellt med arbetet som VP Corporate Branding under perioden mellan avgående och ny 
ordinarie kommunikationschef. Informationsavdelningen bestod av 16 personer uppdelade på fyra 
enheter: Investor Relations, Media Relations, Internal and Group Communications och Corporate 
Branding. 

 

Vice President Corporate Branding, SCA, okt 2008 – aug 2010 
 Ansvarig för koncernvarumärkesfrågor. Byggde upp enheten Corporate Branding med syftet att öka 

kännedomen om SCA som koncern och varumärke. Fram till dec 2009 drev jag detta arbete 
parallellt med ansvaret för enheten Internal and Group Communications. Personalansvar. 

 

En ny koncernvarumärkesplattform lanserades med syftet att tydliggöra SCAs 
varumärkespositioner, rollen som modervarumärke och relationen till bolagets produktvarumärken.  

 

Vice President Internal and Group Comms, SCA, maj 2005 – dec 2009 
 Ansvarig för att strategiskt och operativt utveckla koncernövergripande interninformation och 

koncernkanaler och –material. Personalansvar. 
 

Informationschef, SEB Trygg Liv, maj 1999 – maj 2005 

Ansvarig för SEB Trygg Liv-koncernernens övergripande informationsstrategi, 

interninformation, kundinformation, extern information och stöd till VD/koncernchef. 
 

 Byggde upp informationsenheten från grunden. Under 2000-2002 ingick SEB:s fond- och 
kapitalförvaltningsverksamhet i samma division som SEB Trygg Liv och jag hade under den 
perioden det övergripande informationsansvaret även för fond- och kapitalförvaltningen.  
 
En erfarenhet som är värd att lyfta fram är livbolagskrisen 2000-2001, som kommunikativt blev en 
stor utmaning i att hantera kundinformation och medias granskning.  

 

Informatör, Sveriges riksbank, juni 1995 – maj 1999. 
Ansvarig för externt utbildningsprogram för gymnasielärare och –elever, interninformation och EMU-
information. 

 

Projektledare, SpråkCentrum AB, oktober 1993 – december 1994. 

Koordinator för tolk- och översättningsuppdrag.  
    

  Receptionschef, SAS Luleå Hotel, 1987-1989. (1984-1986 receptionist och 1:e receptionist) 

Personal- och resultatansvar, 10 personer.  

 

Utbildning 
 

Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur, AD1OSA, 15 hp. 
KTH i Sthlm, halvtidsstudier ht 2014. 

 

Styrelseutbildning. Styrelseakademien september 2013. Certifierad styrelseledamot. 

 

Förändringsledning. Oktober 2012. Certifierad PROSCI Change Manager. 

 

Information/Kommunikation 
Communication Executive Program, Handelshögskolan i Sthlm, 6x4 dgr vt 2004 – ht 2004.  
SNS Samhällsprogram, 3x4 dgr 2001 
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Diverse kortare utbildningar inom information/kommunikation/projektledning 

 

Journalistik. Vt -96 och vt -97. Poppius journalistskola: grundkurs och reportagekurs. 

 

Civilekonomexamen. 1989-1993. Inriktning: företagsekonomi inkl. nationalekonomi. 

Examensarbete: "Handledning i valutariskhantering." Betyg VG 

 

Övrig utbildning: 
Psykologi. 20 p, 1994/95. Stockholms universitet. Parallellt med arbete 

Praktisk filosofi. 20 p, 1993/94. Stockholms universitet. Parallellt med arbete 

Engelska 10 p, parallellt med ekonomlinjen + 45 timmar privatundervisning 2003/04 

Svenska 20 p, parallellt med ekonomlinjen 

Franska 40 p, läsåret 1983/84. Umeå universitet. 

 

Styrelseuppdrag 
 
2002-2009: Ordförande resp. ledamot i styrelsen för Brf SBC Danviksparken, Stockholm 
 

Övriga meriter   
   

2008: Nominerad till Årets Chef i tidningen Chefs årliga kompetenspristävling 
2005: Rankad 22:a bland magasinet Komets lista ”Sveriges 50 viktigaste kvinnliga kommunikatörer”  
Varit aktiv som skidinstruktör i Friluftsfrämjandet i Luleå. 

 

Språk  Mycket goda kunskaper i engelska och franska. 

 


