
Kommunikationsspecialist med erfarenhet av digital 
transformation och förändringskommunikation 
 
Åsa är en erfaren kommunikatör med många års erfarenhet inom kommunikation, PR och 
marknadsföring från rad olika företag och branscher. Hon är van att implementera och driva 
från koncept till färdig produkt och har de senare åren haft uppdrag med fokus på digital 
transformation och förändringskommunikation. Hon har arbetat med såväl större som mindre 
bolag och start-ups, men även verkat inom offentlig sektor.  

Åsa har en helhetssyn på affären och drivs både av att definiera strategiska mål och att 
säkerställa dem, genom att skapa och implementera operationella planer och att producera 
innehåll och copy. Hon tar gärna en drivande roll och arbetar gärna i och med förändring. 
Där kommer hennes egenskaper som kommunikativ, positiv och lösningsorienterad bäst till 
sin rätt. På det personliga planet är hennes styrka att bygga relationer och hon har lätt för att 
skapa förtroende och tillit.  

Kunskapsområden: 

• Strategisk kommunikation 

• Content marketing 

• Digital transformation/digitalisering 

• Affärsutveckling 

• Copy 

• Sociala medier 

• Förändringsledning 

• Analys 

• Konceptframtagning 

• Kommunikativt ledarskap 

• Beställare byråtjänster 

• Tal- och Spökskrivning 

• Upphandling 
 
Verktyg/IT-kompetens: 

• Adobe Creative Suite med avancerade kunskaper inom Indesign, Adobe Photoshop 

• Episerver och Wordpress 

• Salesforce 

• Differentierade streamingverktyg 

• MS Office Suite med avancerade kunskaper i Powerpoint, Excel och Word 
 
Sektorer: (Branschoberoende), Offentlig sektor, försäkring och finans, Revision och 

affärsrådgivning, Innovationsteknik. B2B och B2C. 

 
Utbildningsnivå:  

• Samhällsvetenskaplig utbildning, huvudämne Statsvetenskap, högskoleexamen, 
Mittuniversitetet 

• Certifierad Projektledare, IHM Business School 

• Digital Marketing, IHM Business School 

• Content Marketing, Berghs School of Communication  

• Copy, Berghs School of Communication 

• Hållbara affärskedjor, Ethos International 

• Diplomerad investerare, Asynjor Invest AB 

• Interna kurser RICE Swedish ICT, Sinfra, SkiStar AB 
 
Geografisk täckning: Stor-Stockholm, Södertälje, Uppsala 



 
Ersättning: Diskuteras beroende på omfattning 
 
Interimskonsult nr: 3875 
 
Kontakt: Magnus Wallén, 0702-687420, magnus.wallen@team720.se för ytterligare 
information om Åsa. 
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