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Charlotte Björk - kommunikatör och digital strateg    
 
Jag jobbar som frilansande kommunikatör, skribent  
och strateg, och hjälper företag i Göteborgsregionen att 
växa med hjälp av klok, måldriven och effektiv 
kommunikation. 

Genom åren har jag jobbat både strategiskt och 
operativt med kommunikation på stora internationella 
företag, små byråer och mycket där emellan. Jag har 
lång erfarenhet av att planera, producera och publicera 
innehåll för att nå ut med budskap på bästa sätt.  

Min passion? Att skapa klok och effektiv kommunikation 
och marknadsföring som på riktigt hjälper din 
verksamhet nå affärsmål, och samtidigt ger dina kunder 
precis det där de behöver, letar efter och uppskattar. 

Uppdrag i fokus  
 
Effektivare kommunikation med strategi, ny webbplats och innehållsplan - Trig 
Jag hjälpte Trig få tydlighet i vad de ville kommunicera och vem de riktade sig till, och producerade 
en ny webbplats med allt innehåll och ny närvaro i sociala kanaler åt dem. Med hjälp av nya, tydliga 
riktlinjer och en innehållskalender, kan de nu också själva hålla sina kanaler levande med effektivt 
innehåll som hjälper dem uppnå sina affärsmål. 

Ordning och reda på marknadsavdelningen - DuPont 
När DuPont behövde hjälp med marknadsföringen på den nordiska marknaden, ansvarade jag 
för att hålla återförsäljare och kunder glada. Jag underhöll fyra webbplatser, producerade 
kampanjmaterial, och skrev nyhetsbrev och pressmeddelanden.  

Snabbfakta 
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Branschkunskap 
E-handel, bygg- och 
anläggning, shipping, 
kollektivtrafik, 
webbproduktion, IT, 
mjukvara, billack, 
hygienprodukter och 
förpackningar 

Specialistområden 
Digital strategi, sociala 
medier, målstyrning, 
SEO, webbproduktion, 
målgruppsanalys, 
redaktörskap, tonalitet, 
text- och 
innehållsproduktion 

Uppdragsgivare  
Star Republic, Trig, Xelera, Mogul, 
Västtrafik, Kodamera, DuPont, 
Autodesk, Volvo IT och SCA 

Språk 
Svenska - modersmål 
Engelska - flytande
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Tidigare uppdrag och anställningar 

Strategier som pekade ut vägen för växande e-handelsbyrå och deras kunder 
Star Republic | 2016 

Star Republic är en e-handelsbyrå i Göteborg och Stockholm. Star Republics kund, ett företag i 
batteriladdningsbranschen, fick hjälp med en roadmap och prioriteringsordning för deras 
investeringar i e-handel. Jag jobbade också internt hos Star Republic med att förbättra deras 
marknadsföring, och tog fram en strategi för deras digitala kanaler och innehållsstrategi för byråns 
nya webbplats. Utöver de strategiska uppdragen hjälpte jag också byråns kunder med PR-frågor och 
skrev pressmeddelanden. 

Effektivare kommunikation med strategi, ny webbplats och enkla innehållsplaner 
Trig AB | 2016 

Trig är ett litet men expansivt bolag som jobbar med mätning inom bygg, anläggning och förvaltning 
i Göteborgsområdet. Tillsammans med ledningen tog jag ett helhetsgrepp om Trigs kommunikation, 
och jobbade igenom vart företaget ville, hur de ville uppfattas och vilka grupper av människor som 
var viktiga att ha en dialog med. Arbetet resulterade i en plan för all digital kommunikation, en ny 
webbplats, riktlinjer för SEO och tonalitet i bilder och texter, och ny närvaro i sociala medier.  

För att Trig enkelt ska kunna hålla sina kanaler levande på egen hand, gjorde jag en innehållskalender 
med postningstider och innehållskategorier för varje kanal. Kalendern kompletterades med riktlinjer 
för hur varje innehållstyp skrivs på bästa sätt. 

Strategi och projektledning för att kundens nya webbplats skulle nå uppsatta mål 
Xelera | 2015 

Xelera var en mindre webb- och konceptbyrå i Göteborg (som nu tyvärr är nedlagd). Som 
underkonsult till Xelera jobbade jag som strateg och produktägare för en av byråns kunder i 
shippingbranschen. Jag ansvarade för webb- och innehållsstrategi till kundens nya webbplats, och 
såg till att det byrån levererade stämde väl överens med kundens affärsmål och målgruppernas 
behov, och att vi höll bra kvalitet på leveransen i projektet. 

Kartläggningar för effektivare webbplatser och intranät 
Mogul | 2014 

Mogul är en digital transformationsbyrå i Stockholm och Göteborg. Som konsult för Mogul jobbade 
jag i huvudsak med effektkartläggning och innehållsstrategi. Jag bidrog till ett större fokus på 
affärsmål, användare och relevant innehåll i Moguls leveranser av webbplatser och intranät. 

Målstyrning av digital kommunikation för bättre kvalitet 
Västtrafik | 2014 

Västtrafik är Sveriges näst största länstrafikföretag och ägs av Västra Götalandsregionen.  
Jag ansvarade under en projektanställning för företagets kommunikation i sociala och digitala 
kommunikationskanaler, och jobbade för att utveckla och underhålla en mer kvalitativ närvaro  
i de digitala kanalerna. 
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Forts. tidigare uppdrag och anställningar    

Fokus på mål och användare gav mer framgångsrika projekt och bättre webbplatser 
Kodamera | 2011-2013 

Kodamera är en webbyrå i Göteborg, som jobbar med digitala kommunikationslösningar som skapar 
värde för människor. Kodamera behövde någon som kunde bidra med strategiskt tänk och ge dem 
ett större fokus på mål och användare för de webbplatser de byggde åt sina kunder. Som strateg på 
byrån jobbade jag i huvudsak för att skapa mål- och användarstyrda webbplatser och sociala kanaler, 
för kunder som IHM Business School, Nigab, Lindholmen Science Park och Volvo CE. Med mitt mål- 
och innehållsfokus kompletterade jag byråns designers och utvecklare och såg till att vi levererade 
enligt lagd strategi. Jag drev också marknadsföringen av byrån. 

Större kunskap efter omvärldsbevakning & coachning i sociala medier för företag 
Kreafon | 2010 
Kreafon är en liten kommunikationsbyrå i Göteborg, med fokus på strategier för kunders sociala 
kanaler. Jag jobbade operativt och strategiskt med kunders aktiviteter i sociala medier, och hjälpte 
dem bland annat med omvärldsbevakning och analys, utbildning och coachning inom företags-
bloggande, Facebook- och Twitternärvaro. 

Ordning och reda i marknadsföringen på den skandinaviska billacksmarknaden 
DuPont Refinish/Adecco | 2009-2010 

Amerikanska DuPont är ett av världens största kemikalieföretag. På DuPont Refinish Scandinavia i 
Göteborg jobbade jag med marknadskommunikation för koncernens billacksvarumärke (DuPont 
Refinish) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Jag underhöll fyra webbplatser och extranät, 
producerade kampanjmaterial, skrev nyhetsbrev och pressmeddelanden. 

En enad sälj- och marknadskanal på den nordiska & baltiska CAD-marknaden 
Autodesk/Adecco | 2007-2009 

Autodesk är ett amerikanskt programvaruföretag, som utvecklar produkter för design och 
konstruktion. Jag jobbade till en början med produktion/lokalisering/koordinering av 
marknadsmaterial för webb och print på de nordiska och baltiska marknaderna, och var projektledare 
för Autodesks kundtidning. Senare jobbade jag som kommunikationsansvarig för Autodesks 
försäljningsorganisation i Norden, Baltikum, UK, Irland och Benelux och jobbade för att föra 
distributörer och återförsäljare närmare de interna sälj- och marknadsavdelningarna. 

Välinformerade kunder och projektmedlemmar i flerårigt IT-projekt inom AB Volvo 
Volvo IT/Elan IT | 2005-2007 

Volvo IT är IT-bolag i AB Volvo-koncernen, med säte i Göteborg. Som kommunikatör ansvarade jag 
för både intern och extern kommunikation i ett stort globalt projekt, som hade som mål att byta 
standardklient på 50 000 datorer inom Volvo-koncernen. Jag skapade kommunikationsplan, mallar, 
aktiviteter och nyhetsbrev, och var katalysatorn mellan de mer tekniska projektmedlemmarna och 
kunderna som behövde enkel, rätt och tydlig information vid rätt tillfälle. 
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Forts. tidigare uppdrag och anställningar 

Nya nordiska webbplatser för o.b. och Natusan och ett levande intranät  
SCA Hygiene Products/ Manpower | 2003-2005 

SCA är en svensk tillverkare av papper, trävaror och hygienprodukter (med varumärken som Libero, 
Libresse, Tena och Tork). Som marknadskoordinator ansvarade jag för o.b.’s webb- och DM-
verksamhet samt produktion och lansering av Natusan Baby’s webbplatser i Norden. Jag ansvarade 
också för att hålla affärsområdets intranät levande. 

Ledningsassistans och ett intranät för enklare samarbete i en ny nordisk region 
SCA Packaging/Manpower | 2000-2003 

SCA är en svensk tillverkare av papper, trävaror och hygienprodukter (med kända varumärken som 
Libresse, Tork och Libero). Jag jobbade till en början som VD-assistent för den nordiska ledningen 
inom SCA Packaging. Senare bytte jag roll och jobbade som projektledare, producent och 
marknadsförare av ett nytt intranät för de 23 enheterna inom regionen. 

Vad andra säger om mig  

”Charlotte är en driven och begåvad person, som det är ett sant nöje att jobba 
med. Hon får jobbet gjort, kvalitetssäkrat, och har alltid tid för ett leende för att 
liva upp dagen.” 
 

Björn Sundegård, sr IT Analyst, Evry 

”Charlotte är en stark drivkraft med brinnande intresse och passion för 
kommunikation i alla former och i synnerhet om den är digital. En stor styrka är att 
hon obehindrat tar sig an nya utmaningar i sin strävan efter att ständigt lära och 
utvecklas i sitt yrke.” 

Jonas Sahlin, ägare & VD, Kodamera 

”Charlotte är mycket kunnig och professionell på alla plan. Hon är mån om att 
leverera det som överenskommits, på det sätt som överenskommits. Hon är pålitlig, 
strukturerad och ansvarstagande och hon har mina varmaste rekommendationer!” 

Camilla Steen,  
Ägare & VD, Xelera 
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Personligt  
 
En av de bästa sakerna med de uppdrag och anställningar jag haft är alla de verksamheter och 
människor jag haft äran att lära känna. Nyfiken och driven som jag är har jag lätt för att skapa 
relationer och finna mig till rätta på olika platser, vilket är en stor fördel i ett jobb som går ut på 
att lyssna av och kommunicera det som betyder mest på ett tydligt och tilltalande sätt. 

Jag gillar utmaningar och att ständigt utvecklas och växa, både professionellt och som person. 
Jag är en person med bra självkännedom som uppskattar öppenhet och ärlighet. Jag nätverkar 
gärna och är alltid på jakt efter nya saker att lära mig, eller nya digitala gadgets som kan 
förgylla min vardag.  

Det digitala balanserar jag helst med att umgås med min familj, virka filtar hemma i soffan eller 
att åka på en båttur till en kobbe någonstans i havet utanför allt ståhej i stan. Eftersom jag 
också är en hängiven trädgårdstönt hittar en mig allt som oftast också i trädgården i Mölndal 
där jag bor med man och dotter, påtandes för glatta livet i någon jordplätt som kan tänkas 
behöva lite kärlek. 

Kontakt  

Ser det du läst ovanför intressant ut? Behöver du en kommunikatör eller strateg i ett projekt? 
Tveka inte att slå mig en signal på 0705-122180 eller maila till hej@charlottebjork.se, så tar vi 
en fika och pratar om hur jag kan hjälpa dig. 
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