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Mål 

Att i varje detalj vilja bli bättre, våga misslyckas och utvecklas med andra. Det är tack vare sin 

förmåga att söka, bearbeta och utbyta information som människan kan lösa de situationer som hon 

ställs inför. Hon gör det genom att kommunicera.  

Erfarenheter 

Webbansvarig  –  aug 2007 -  nuvarande  

Länsstyrelsen Värmland | www.lansstyrelsen.se/varmland 

Ansvar för Länsstyrelsens alla externa och interna webbplatser. Webbansvarig informatör inom organisationen,  

projektdrivande för intranätutveckling, utveckling av länsstyrelsegemensamma webbplatser för 21 länsstyrelser, 

kommunikationsansvar för internationella projekt, hantering av projektmiljöer.  

Informatör –  våren 2007   

Compare ICT | www.compare.se 

Redaktionella insatser för Compare, som är en plattform för samverkan mellan företag i Värmland som arbetar 

inom ICT (Information & Communication Technology). 

Kommunikationsinspiratör  –  2006 

aMedia | www.amedia.se 

I egen regi ta nya tag och finna nya vägar för min erfarenhet. Stöd för nystartat företag med kommunikation, 

systemstöd och affärsmodell.  

Informations- och IT-ansvarig –  2001-2005  

CanTec AB | www.cantec.se 

Ansvar för IT-miljön, upphandling nytt affärssystem, ansvar för informations- och kommunikationsflöden, 

målgruppsanpassa och producera, profilera marknadskommunikation, nyhetsbrev, informera och sammanställa. 

Projektdrivande bakom ny segmentering av sortiment genom nyproduktion av katalog, webb, annonser och 

mässmaterial. Säljstöd inom organisationen med informationsinsatser. I huvudsak europeiska leverantörer.  

Handelskammartrainee –  2001-2001 

Handelskammaren Värmland | www.handelskammarenvarmland.se 

Trainee via Handelskammarens regi under sex månader. 

Webbkreatör  –  2000 

Karlstads universitet | www.kau.se 

Ansvarig för skapandet av avdelningen för kulturgeografis webbplats, samt katalogisering av avdelningens 

forskningsbibliotek, sex månader. 
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Lärare SFI, Komvux –  1992-1993 

Komvux Valdemarsvik  

Inledande administrativa uppgifter med uppdatering av läromedel, via lärarassistent samt slutligen lärarroll med 

eget ansvar för utformning av lärandet. Ämnen var svenska och samhällsorientering. 

Internship –  1991 

Devil l ier Communications, Washington D.C.  

Som del av utbildning International Marketing ingick arbetspraktik på PR-byrå, Washington D.C., USA. 

 Utbildning 

Informationsvetare 

 1994-1999, fil. kand. Informationsvetenskap, Linköpings universitet (D-nivå). 

 1994-1999, examensgrundnivå, Statsvetenskap, Linköpings universitet (C-nivå). 

 1994-1999, examensgrundnivå, Teoretisk filosofi, Linköpings universitet (C-nivå) 

 1991, eftergymnasial, 6 mån, International Marketing, IBS, Washington D.C, USA. 

 1986-1989, gymnasial, 3-årig ekonomisk linje, Kungsgårdsskolan, Norrköping. 

 

Till detta löpande fortbildning inom webb, intranät, kriskommunikation och processer. 

Kvalifikationer 

 Webbutveckling, Content Management System 

 Intranät 

 Kommunikationsstrategier 

 Sociala media - teoretiskt, praktiskt som 
professionellt 

 Kriskommunikation och krishantering 

 Arbeta och vara verksam i internationell miljö 

 Offentlig förvaltning och det politiska systemet i 
ett europeiskt perspektiv 

 Projekthantering och projektmiljöer 

 Verksamhetssystem och verksamhetsutveckling 

 PR och varumärket 

 Marknadsföring 

 Grafisk design 

Den sociala nätverkande närvaron 

 Bloggvärlden - http://fredrikandersson.wordpress.com 

 Twitter och mikroblogg - http://twitter.com/awaze 

 Facebook - http://www.facebook.com/fredrik.andersson 

 LinkedIn - http://se.linkedin.com/in/fredrikandersson  

 Personlig webb - http://www.amedia.se 

Fredrik i fritid 
Nätverket Jobb och fri tid flyter ihop i de sociala nätverken. Aktiv i bloggosfär och sociala nätverk. 

Aikido Aikidoka inom Iwama Ryo.  

Tisdagkvällar Fotboll mellan 21:00 och 22:00 med Compisnätverket. 

Geocaching  Något av novis, men är ett bra sätt att se delar av vårt land. 

Havet  Önskar jag hade mer tid att segla... 

Paddling  Gärna i havskajak. 

Rörelse  Att se till att kropp o själ utsätts för fysisk rörelse. 

P1 Kan inte förnekas, radiokanal P1 är en kunskapsinspiratör av rang. 

Agapi Hund, korthårig vorsteh som drar allas blickar till sig. 

Mina närmaste Familjen, vänner och syskonbarn. 

http://se.linkedin.com/in/fredrikandersson

